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Nº13 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 11 de junho de 

2021. ------------------------ 

Aos onze dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e um, nesta 

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

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

Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Dr. Nuno Vaz Ribeiro, e com 

as presenças dos Vereadores, Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Dr. 

Francisco António Chaves de Melo,  Sr. Arq. Carlos Augusto Castanheira 

Penas, Sra. Eng.ª Paula Fernanda da Mota Chaves, Sr. Eng. Victor 

Augusto Costa Santos, Sra. Dra. Maria Manuela Pereira Tender e comigo, 

Paulo Jorge Ferreira da Silva, Técnico Superior. -------------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze 

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

elaborada e datada de sete de junho de dois mil e vinte. ------------ 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I - INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SENHOR DR. NUNO VAZ RIBEIRO.  

Iniciada a reunião, usou da palavra o Presidente da Câmara, Nuno Vaz, 

tendo começado por cumprimentar os membros do órgão executivo 

municipal e desejar a todos votos de boa saúde. --------------------- 

Seguidamente, o Presidente da Câmara deu conhecimento ao Executivo 

Municipal os assuntos identificados infra, relacionados com a 

atividade municipal, a saber: --------------------------------------- 

a) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Município de Chaves 

congratula a flaviense Joana de Sousa Dias pela conquista do Prémio 

de Jornalismo Luso-Alemão, na sua 1.ª edição. ----------------------- 

A jornalista Joana de Sousa Dias venceu esta edição pelo lado 

português, com "O legado de Angela Merkel", uma série de quatro artigos 

divulgados pela agência Lusa, e cujo prémio foi atribuído, em Lisboa, 

na residência oficial do embaixador da Alemanha em Portugal. -------- 

Foram submetidas cerca de 70 candidaturas de textos publicados em 

meios de comunicação social alemães ou portugueses, no período 

compreendido entre 15 de abril de 2020 e 15 de abril de 2021. Os 

artigos estão disponíveis para consulta em português e alemão na página 

do Prémio de Jornalismo Luso-Alemão. -------------------------------- 

b) “Encontro Fora da Caixa decorreu em Chaves para debater 

oportunidades de desenvolvimento em região transfronteiriça” - Sobre 

este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que 

Chaves foi a cidade escolhida para realização do novo ciclo de 

Encontros Fora da Caixa, promovido pela Caixa Geral de Depósitos e 

realizado no passado dia 28 de maio, no Casino de Chaves. ----------- 

À semelhança dos eventos anteriores, contou com uma conferência de 

relevância empresarial e económica, direcionada aos empresários da 

região. ------------------------------------------------------------ 

A abertura da iniciativa contou com a presença do Presidente do 

Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, 

seguida do painel de reflexão sobre o paradigma de cooperação 

transfronteiriça, entre Chaves e Verin, capaz de servir de modelo para 

a concretização de um conjunto de oportunidades de desenvolvimento 

económicas e sociais entre Portugal e Espanha. ---------------------- 
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Num contexto único, em que se retomam estratégias de atuação conjuntas, 

nos mais diversos âmbitos, Cultura, Turismo, Comércio, Formação, 

Investigação e Desenvolvimento, este painel contou com a participação 

de Nuno Vaz,  Presidente da Câmara Municipal de Chaves e Presidente 

da Eurocidade Chaves-Verin, Pablo Rivera, Diretor da Eurocidade 

Chaves-Verin, António Lobo Xavier, advogado e José João Guilherme, 

administrador da CGD, com moderação pelo jornalista Paulo Baldaia. -- 

O segundo painel contou com Pedro Abrunhosa à conversa com António 

Lobo Xavier e António Sousa Pereira, Reitor da Universidade do Porto. 

O Pograma contemplou ainda a gravação do Programa “Governo Sombra”, 

com Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia, João Miguel Tavares, com 

moderação de Carlos Vaz Marques ------------------------------------- 

c) “Atividade Física Sénior” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente 

da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Município de Chaves, no âmbito do 

progressivo desconfinamento decorrente da Pandemia COVID-19 e 

descentralização de serviços irá proporcionar, durante os meses de 

junho e julho, boas práticas de promoção de estilos de vida mais 

saudáveis, dirigidas à população do meio rural com mais de 50 anos de 

idade. ------------------------------------------------------------- 

Com o objetivo de proporcionar ocupação de tempos livres, contribuindo 

assim para uma melhoria do desenvolvimento físico, intelectual, 

afetivo e social dos participantes, serão desenvolvidas nas juntas de 

freguesia do concelho atividades do quotidiano e promotoras de maior 

qualidade de vida. -------------------------------------------------- 

As ações são monitorizadas por técnicos devidamente credenciados, e 

apenas permitem o limite máximo de 20 participantes por aula, sendo 

as mesmas desenvolvidas de acordo com as orientações da DGS, podendo 

ser interrompidas a qualquer momento por motivos de saúde pública. -- 

d) “Forte de S. Neutel acolhe festa do Dia Mundial da Criança” - Sobre 

este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que 

no passado dia 1 de junho comemorou-se o Dia Mundial da Criança e para 

assinalar este dia o município de Chaves organizou um programa 

divertido, diferente e seguro, permitindo aos mais pequenos a 

comemoração desta data, em segurança. ------------------------------- 

A iniciativa, que se realizou em dois dias no Forte de S. Neutel, 

contou com várias atividades lúdicas entre as quais música, animação, 

um teatro educativo sobre a reutilização dos vários resíduos e vários 

animadores, que fizeram as delícias dos cerca de 700 participantes, 

entre crianças, professores/educadores e assistentes operacionais dos 

jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo da rede pública e privada 

do concelho. -------------------------------------------------------- 

Todas as crianças puderam desfrutar de um lanche e levar para casa de 

recordação uma t’shirt e um boné. ----------------------------------- 

Os personagens animados percorreram ainda todos os estabelecimentos 

de ensino que não participaram nesta atividade, que contou com o 

financiamento da Iberdrola. ----------------------------------------- 

e) “EN2 de lés a lés com caravana de 1.800 motos” - Sobre este assunto, 

o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que a cidade de 

Chaves deu o arranque à 23ª edição do Portugal de Lés-a-Lés, evento 

mototurístico anual de cariz internacional, que juntou este ano cerca 

de 2.200 participantes. --------------------------------------------- 

Esta edição, com um percurso de mais de 1000 kms, começou no dia 2 de 

junho, onde foram realizadas as verificações técnicas, junto ao Largo 

das Termas, contando com um passeio de abertura pelo concelho. ------ 

O evento de abertura contou com a presença dos Presidentes de Câmara 

de Chaves, Nuno Vaz e de Faro, Rogério Bacalhau, que integrou a 

caravana como participante. ----------------------------------------- 
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No Km0, os dois autarcas, tiveram a oportunidade de realçar a 

importância da EN2 nas suas várias dimensões. Para o autarca flaviense 

“esta iniciativa de grande relevância pretende integrar a retoma da 

dinâmica económica, na valorização dos territórios.” ---------------- 

Organizada pela Federação de Motociclismo de Portugal, tornou-se numa 

das maiores do mundo, passando também a pontuar para o World Touring 

Challenge da Federação Internacional de Motociclismo. --------------- 

f) “EN2 por via área” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que, amanhã (12/06/2021), sete aviões, 

ultra-ligeiros, vão sair de Chaves com destino a Faro, percorrendo uma 

linha imaginaria sobre a “EN2”. ------------------------------------- 

Mais uma razão para Chaves e a “EN2” ficar em destaque, não é só de 

moto, caravana, a pé e de bicicleta que se percorre a “EN2”, agora, 

também, é de avião. ------------------------------------------------- 

g) “Chaves, Pólo de Cultura em Rede: Dois mil anos de história, 

arquitetura e cultura apresenta seis grandes espetáculos” - Sobre este 

assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que até ao 

final do ano de 2021, seis locais da cidade flaviense, acolherão outros 

tantos eventos, que convidam a viajar ao passado, revisitando os 

distintos períodos da sua história. --------------------------------- 

O projeto prevê a realização de um conjunto de iniciativas culturais 

diversificadas, dinâmicas e inovadoras que evocam a relevância 

histórica, arquitetónica e cultural de Chaves, tendo por referência 

as principais épocas e os principais monumentos arquitetónicos da 

cidade e do seu Centro Histórico Chaves, Pólo de Cultura em Rede: Dois 

mil anos de história, arquitetura e cultura pretende reafirmar a 

importância histórica e monumental da região através da valorização 

da matriz local, na preservação de valores e afirmação da identidade 

e memória coletiva. ------------------------------------------------- 

O primeiro espetáculo realiza-se já no próximo dia 19 de junho, com 

Música Ancestral nos tempos dos Castelos. Fazem ainda parte deste 

programa um Festival Etnográfico e Gastronómico alusivo ao tempo das 

Invasões Francesas, um Concerto de Música Clássica com Orquestra 

Sinfónica, uma Encenação Teatral de lenda local alusiva à reconquista, 

um Espetáculo de Dança e Luz alusivo ao uso mitológico e curativo das 

águas e ainda um Concerto com Banda Pop contemporânea. -------------- 

Chaves, Pólo de Cultura em Rede, pretende aumentar a atratividade 

turística do concelho proporcionando a oportunidade de retoma e de 

dinamização da economia local. -------------------------------------- 

O Município assegurará a realização dos eventos numa atuação conjunta 

entre entidades e associações de cariz social, educativo, recreativo 

e cultural, com o intuito de valorizar os agentes culturais do 

território assim como a sua oferta cultural e artística. ------------ 

Projeto financiado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia ‐ 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. -------------------------- 

g) “Atividades enriquecedoras de aprendizagem para crianças e jovens 

nas férias letivas” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Município de Chaves, através do Plano 

Integrado Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, irá disponibilizar 

um variado leque de atividades durante o período de verão, destinadas 

aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo de ensino. ----------------------- 

As Inscrições encontram-se abertas a partir de dia 28 de junho. ---- 

Sob o mote “Verão 2021”, a iniciativa conta com a realização de 

diversas atividades nas áreas do desporto, música, cinema, piscina, 

workshops de cozinha saudável, calendarizadas de 12 de julho a 3 de 

setembro, de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 17h00. ------------- 
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Através de atividades dinâmicas e equilibradamente divididas entre o 

carácter físico, socio-emocional e cognitivo, pretende-se potenciar o 

sucesso integrado do aluno posteriormente ao nível do seu potencial 

criativo, fomentando o espírito empreendedor, liderança, pensamento 

criativo, responsabilidade, resolução de problemas, trabalho em equipa 

e respeito pelo outro. ---------------------------------------------- 

Os critérios de seleção garantem prioridade para os alunos sinalizados 

pelos agrupamentos de escolas e CPCJ, cujas inscrições serão 

realizadas pelos encarregados de educação no Centro Cultural. Apenas 

no caso de ainda existirem vagas, poderão ser admitidas as restantes 

inscrições. A lista dos alunos admitidos e excluídos será afixada no 

dia 06 de julho, no átrio do Centro Cultural de Chaves. ------------- 

Este projeto visa promover o sucesso educativo dos alunos, a qualidade 

e eficiência do sistema de educação e formação, reduzindo o abandono 

escolar precoce e combater o insucesso, promovendo uma igualdade no 

acesso ao ensino. --------------------------------------------------- 

As atividades decorrerão de acordo com as orientações da DGS 

relativamente ao COVID’19. ------------------------------------------ 

Projeto dinamizado pela Equipa Viver a Sociedade do Plano Integrado e 

Inovador de Combate ao Insucesso Escolar e Financiado pelo: Norte 

2020, Portugal 2020, União Europeia - Fundo Social Europeu. --------- 

h) “Evolução epidemiológica no Concelho de Chaves“ - Sobre este 

assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que, de 

acordo com a informação mais atualizada, constante do Boletim 

epidemiológico elaborado pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Alto 

Tâmega e Barroso do dia 07.06.2021, mantém-se uma evolução 

epidemiológica no Concelho de Chaves, sendo de 78 casos por 100.000 

habitantes. -------------------------------------------------------- 

Na presente data, no Alto Tâmega e no Distrito de Vila Real, não há 

nenhum Concelho em situação de risco. ------------------------------- 

 

 

II - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, DRA. MARIA 

MANUELA PEREIRA TENDER. --------------------------------------------- 

Usou da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, Senhora Dra. 

Maria Manuela Pereira Tender, tendo começado a sua intervenção, por 

cumprimentar todos os presentes. ------------------------------------ 

De seguida agradeceu e retribuiu os votos de boa saúde a todos os 

presentes e associou-se, ao voto de congratulação apresentado pelo 

Senhor Presidente da Câmara, no início da presente reunião, 

relacionado com o prémio à Jornalista flaviense, congratulando-se, 

também, pela iniciativa – Portugal de Lés a Lés - do Clube Motard de 

Chaves e da Federação Portuguesa de Motociclismo, que projetou Chaves 

a nível nacional e internacional e que encheu a região do Alto Tâmega 

de visitantes, tratou-se de uma iniciativa muito interessante, bem com 

a iniciativa promovida pela “Caixa Geral de Depósitos” consubstanciada 

na iniciativa “Encontros fora da Caixa” que também projetou Chaves e 

permitiu aos empresários da região debaterem ideias com o Presidente 

da Caixa Geral de Depósitos. ---------------------------------------- 

Seguidamente, abordou os seguintes assuntos relacionados com a 

atividade municipal, a saber: --------------------------------------- 

- Escolas - Relativamente a esta matéria, deu nota que o Município de 

Chaves poderia ser parceiro nas reclamações apresentadas pelas 

escolas, pois em sua opinião tendo em consideração o clima da região 

torna as nossas escolas muito diferentes das demais, pois necessitam 

de condições especificas de funcionamento, nomeadamente, mais verbas 

para o aquecimento nos meses de Inverno e no Verão com o calor. ----- 
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Considera, ainda, que dependendo das escolas e do tipo de construção, 

orientação das salas, em determinadas horas do dia, em condições de 

calor ou frio extremo, são criadas dificuldades de concentração e 

aprendizagem, embora reconheça, que já se tenha feito algum 

investimento na melhoria das instalações escolares, é necessário 

passar para a melhoria das condições de conforto e instalação de 

climatização quando necessária. ------------------------------------- 

Deu ainda nota que já tinha apresentado estas reivindicações na escola. 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara Municipal, tendo, sobre a matéria, referido o 

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

No que concerne às infraestruturas escolares é preciso distinguir 

aquelas que são responsabilidade do Município, jardins de infância e 

1.º ciclo, e aquelas que são responsabilidade do Ministério da 

Educação, 2.º e 3.º ciclos e secundário. ---------------------------- 

Como tem sido política deste Executivo, em contraponto com a do 

anterior, melhorar as condições físicas, designadamente as de conforto 

térmico dos edifícios, não só dos que são da responsabilidade do 

Município, mas também daqueles cuja obrigação de manutenção e 

beneficiação é do Ministério da Educação. --------------------------- 

Devo recordar a Senhora Vereadora do PSD, que foi este executivo que 

pôs fim a uma “querela institucional”, existente entre o Município de 

Chaves e o Ministério da Educação, permitindo, assim, a requalificação 

do edifício da Escola Secundária Fernão Magalhães. ------------------ 

A verdade é que este executivo, sem prescindir do entendimento de que 

a responsabilidade pelos edifícios afetos ao 2.º e 3º ciclos e 

secundário é Ministério da Educação, em nome e no superior interesse 

dos alunos, professores e demais intervenientes do espaço educativo, 

promoveu a celebração de protocolo que permitiu executar as obras de 

requalificação no aludido equipamento escolar, assumido não só a 

elaboração do projeto, mas também a condução do procedimento de 

contratação e 7,5% do total do investimento, sendo que o ministério 

da educação assumiu idêntica participação financeira, 7,5%, e o 

restante, portanto 85%, foi pelo programa operacional regional do 

norte. ------------------------------------------------------------- 

Foi também essa motivação que estribou a recente decisão, tomada por 

este executivo, traduzida na realização de forte investimento na 

educação, aproximadamente de 2,5 milhões de euros, para que todas as 

escolas, independentemente do grau de ensino (1º, 2º e/ou 3º ciclos), 

e da respetiva responsabilidade, município ou Ministério da Educação, 

possam ser requalificadas, e, desta forma, serem propiciadas melhores 

condições aos nossos alunos, professores e pessoal não docente. ----- 

Na presente data, encontra-se o Município de Chaves a preparar a 

submissão de várias candidaturas ao PO Norte, no intuito de 

requalificar um conjunto significativo de equipamentos escolares e 

apetrechamento dos mesmos em termos informáticos e desportivos. ----- 

Este executivo tem vindo a fazer uma forte aposta na requalificação 

dos equipamentos escolares e na concretização de programas e ações de 

combate ao insucesso escolar. --------------------------------------- 

Existem, ainda, disponibilidade deste executivo para cooperar com o 

Ministério da Educação na resolução de progressiva de deficiências 

infraestruturas de edifícios escolares, designadamente de natureza 

térmica, no intuito de situações de desconforto térmico não coloquem 

em causa a aprendizagem dos nossos alunos. -------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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De seguida, retomou o usou da palavra, a Vereadora do Partido Social 

Democrata, Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, abordando o 

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

- Projeto Aquae Salutem, relativamente a este assunto questiona o 

Presidente da Câmara se foi equacionado a apresentação pública aberta 

ao público em geral e não só à imprensa/comunicação social, bem como 

a possibilidade de se  solicitarem alguns esclarecimentos aos autores 

dos projeto, uma vez que já existem no Concelho questões relacionadas 

com água termal e poderia haver alguns esclarecimentos, intervenções 

que pudesse suscitar melhorarias no processo inicial. --------------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara Municipal, tendo, sobre a matéria, referido o 

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

Este Executivo nos processos de maior relevância para o Concelho, e 

sempre que possível tem feito apresentação pública dos respetivos 

projetos, no intuito de os dar a conhecer, mas sobretudo para recolher 

contributos dos flavienses, que sejam suscetíveis de os melhorar. --- 

Relativamente ao projeto “Aquae Salutem”, a apresentação pública não 

teve lugar, por duas ordens de razão, a primeira relacionada com o 

atual contexto de pandemia, que não aconselha à aglomeração de pessoas 

em espaço fechado, e a segunda, esteve relacionada com a janela 

temporal para a submissão de candidatura de financiamento ao PROVER, 

que não permitiu, como era nosso desejo, promover e realizar, de forma 

prévia, a apresentação desse projeto e a recolha de contributos. ---- 

Lamentavelmente, por imperativos externos a este executivo municipal, 

não foi possível proceder como se fez no projeto do Jardim do Bacalhau, 

no antigo Cineteatro e nas piscinas cobertas. ----------------------- 

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

Usou, novamente, da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, 

Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, para questionar o 

Presidente da Câmara sobre o ponto de situação, da eventual, 

classificação da Escola Primária de Faiões, como imóvel de interesse 

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

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara Municipal, tendo, sobre a matéria, referido que 

já foi dada a indicação aos serviços municipais para procederem à 

recolha dados/informação que permita dar início ao procedimento de 

classificação municipal, mas com o atual calendário de submissão das 

candidaturas a fundos comunitários e o volume significativo de obras,  

não tem sido possível, aos serviços municipais, dar o impulso desejado 

a tal dossiê. -------------------------------------------------------  

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

Usou, novamente, da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, 

Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, para questionar o 

Presidente da Câmara sobre a data previsível para a reabertura das 

piscinas municipais do Rebentão, qual a lotação máxima e quais as 

regras com que vai funcionar, uma vez que este ano o calor chegou mais 

cedo. -------------------------------------------------------------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara Municipal, tendo, sobre a matéria, referido que, 

na presente data, relativamente às medidas mais especificas sobre a 

utilização de equipamentos públicos – piscinas - ainda estão a aguardar 

densificação das últimas normas do Conselho de Ministros no sentido 

de se perceber se o plano de contingência (Ano 2020) que se encontra 
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aprovado, se mantém ou não em vigor, documento no qual se encontra 

fixado, a lotação máxima, circuitos e demais regras, dando como exemplo 

a impossibilidade de utilização dos chuveiros e Wc’s, o documento está 

a ser objeto de apreciação técnica.---------------------------------- 

A intenção é que possam abrir no próximo dia 26 de junho, data que 

coincidirá com o fim das aulas. ------------------------------------- 

As piscinas foram objeto de umas pequenas obras de 

conservação/manutenção dos balneários e que se encontram em fase de 

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

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

Usou, novamente, da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, 

Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, para questionar o 

Presidente da Câmara sobre o ponto de situação, das negociações com o 

“Super Bock Group”, sobre a Praia Fluvial de Vidago. ---------------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara Municipal, tendo, sobre a matéria, referido o 

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

Relativamente a este espaço, existe uma resposta favorável da “Super 

Bock Group”, para uma cedência gratuita, ao Município, por 20 anos. - 

Sendo certo que, na presente data, está a ser elaborado o projeto de 

execução, para a construção de um parque de lazer naquele espaço. --- 

Pretende-se uma recuperação do espaço tornando-o num lugar aprazível 

e interessante, com um custo aproximado de 150 a 200 mil euros. ----- 

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

A Vereadora do Partido Social Democrata, Senhora Dra. Maria Manuela 

Pereira Tender, congratula-se com o facto tratando-se de uma mais 

valia para o Concelho e uma reivindicação dos Vidaguenses. --------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 27 de maio de 2021. ----------------------------  

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. PROPOSTA PARA REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA COMPONENTE Nº 

1 – “REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E CONSTRUÇÃO E/OU REQUALIFICAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS” DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (OP) DE CHAVES”. 

PROPOSTA N.º 59/GAP/21. --------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Exposição ------------------------------------------------------- 

1. Considerando que, por deliberações exaradas nos dias 17 e 30 de 

abril de 2014 a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, 

respetivamente, aprovaram a proposta n.º 51/GAP/2014, datada de 4 de 

abril de 2014, a qual consubstanciou a aprovação do Regulamento do 

Orçamento Participativo de Chaves; ---------------------------------- 
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2. Considerando que, sob proposta do Conselho do Orçamento 

Participativo, o clausulado do referido Regulamento veio a ser 

alterado conforme proposta de deliberação n.º 25/GAP/2015, de 6 de 

abril de 2015, submetida à Câmara Municipal e Assembleia Municipal nos 

dias 10 e 29 de abril de 2015, respetivamente; posteriormente mediante 

proposta de deliberação n.º 8/GAP/2016 de 29 de janeiro de 2016, 

submetida aos mencionados órgãos nos dias 5 e 17 de fevereiro de 2016, 

respetivamente; e por último mediante proposta de deliberação nº 

53/GAP/2016, de 3 de junho de 2016, submetida aos mencionados órgãos 

nos dias 9 e 29 de junho de 2016, respetivamente. ------------------- 

3. Considerando que, ao abrigo do nº 2 da Cláusula 10ª, das Normas 

de Participação do Orçamento Participativo, “as componentes sobre as 

quais deve recair a apresentação de propostas, de acordo com as áreas 

de intervenção do Município, e a verba disponível para o Orçamento 

Participativo de Chaves, em regime de codecisão, serão definidas 

anualmente na fase de conceção, conforme a alínea a), do nº1, da 

cláusula 5ª deste Regulamento”; ------------------------------------- 

4. Considerando que, em março de 2018, aquando do início de mais 

uma edição do Orçamento Participativo, nenhuma das propostas 

vencedoras da componente de empreitada (Componente Nº 1 - 

“Requalificação Urbanística e Construção e/ou Requalificação de 

Equipamentos Públicos”) das edições de 2014, 2015, 2016 e 2017 se 

encontrava executada; ----------------------------------------------- 

5. Considerando que, em sede de reunião do Conselho do Orçamento 

Participativo, realizada em 23-03-2018, foi aprovada a necessidade de 

suspensão temporária da referida “Componente Nº1 - Requalificação 

Urbanística e Construção e/ou Requalificação de Equipamentos Públicos” 

até que as mencionadas obras fossem executadas; --------------------- 

6. Considerando que, por deliberações exaradas nos dias 5 e 30 abril 

de 2018, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, respetivamente, 

aprovaram a proposta n.º 22/GAP/2018, datada de 28 de março de 2018, 

a qual consubstanciou a referida suspensão temporária da Componente 

Nº 1 do Orçamento Participativo de Chaves; -------------------------- 

7. Considerando que, atualmente todas as propostas de empreitada 

vencedoras nas edições anteriores do OP encontram-se já executadas ou 

em fase de concurso público; ---------------------------------------- 

8. Considerando que, em sede de reunião do Conselho do Orçamento 

Participativo, realizada no passado dia 24-05-2021, e sob proposta do 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, foi aprovada a integração da 

“Componente nº 1 - Requalificação Urbanística e Construção e/ou 

Requalificação de Equipamentos Públicos” no Orçamento Participativo 

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

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

Assim, atendendo às razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de propor ao executivo municipal que tome deliberação 

no sentido de: ------------------------------------------------------ 

a) Aprovar a revogação da suspensão temporária da Componente nº 1 - 

“Requalificação Urbanística e Construção e/ou Requalificação de 

Equipamentos Públicos” do Orçamento Participativo de Chaves, à luz da 

previsão constante no nº 1 do artigo 165º do Código do Procedimento 

Administrativo.  ---------------------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá o assunto constante da presente 

Proposta ser agendado para a próxima sessão ordinária da Assembleia 

Municipal, para conhecimento do aludido órgão deliberativo da 

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

Chaves, 04 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------- 
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(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

2.2. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

DE CHAVES. PROPOSTA N.º 60/GAP/21. ---------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Exposição ------------------------------------------------------- 

1. Considerando que, o Orçamento Participativo (OP) é um processo 

democrático de participação, que visa promover o envolvimento dos 

cidadãos na estratégia de governação local do concelho, consolidando 

a ligação entre a autarquia e os munícipes e, com isso, reforçar os 

mecanismos de transparência e de credibilidade da administração; ---- 

2. Considerando que, o OP de Chaves é um processo anual, composto por 

três ciclos, a saber: a) Primeiro ciclo, ou ciclo de conceção; b) 

Segundo ciclo, ou ciclo de implementação; c) Terceiro ciclo, ou ciclo 

de avaliação; ------------------------------------------------------- 

3. Considerando que, no decorrer do processo da edição do ano transato 

(2020) do Orçamento Participativo, foi considerada a necessidade de 

se proceder a ligeiras alterações ao Regulamento do Orçamento 

Participativo, devido a imprecisões verificadas no documento, de forma 

a torná-lo mais claro, para que todos quantos desejem participar na 

iniciativa possam fazê-lo sem quaisquer dúvidas;  ------------------- 

4. Considerando que, também no decorrer da última edição do OP, foi 

verificada a necessidade de integração nas Normas de Participação da 

definição das duas componentes que abrangem o Processo, nomeadamente 

“Componente nº 1 - Requalificação Urbanística e Construção e/ou 

Requalificação de Equipamentos Públicos” e “Componente nº 2 - Promoção 

e Dinamização de Projetos de âmbito Cultural e Desportivo”, bem como 

dos Recursos Financeiros a alocar, com a afetação de 250.000€ para a 

Componente nº 1 e 30.000€ para a Componente nº 2; ------------------- 

5. Considerando que, havendo necessidade de se proceder a alterações 

ao referido Regulamento procedeu-se, ainda, à inclusão de um 

“Preâmbulo” e quatro novas cláusulas ao referido documento, de forma 

a torná-lo ainda mais completo, designadamente “Cláusula 14ª - 

Reclamações”, “Cláusula 18ª - Proteção de Dados”, “Cláusula 19ª - 

Direitos de Autor” e “Cláusula 20ª - Casos Omissos”; ---------------- 

6. Considerando que, por deliberações exaradas nos dias 17 e 30 de 

abril de 2014 a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, 

respetivamente, aprovaram a proposta n.º 51/GAP/2014, datada de 4 de 

abril de 2014, a qual consubstanciou a aprovação do Regulamento do 

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

7. Considerando que, sob proposta do Conselho do Orçamento 

Participativo, o clausulado do referido Regulamento veio a ser 

alterado conforme proposta de deliberação n.º 25/GAP/2015, de 6 de 

abril de 2015, submetida à Câmara Municipal e Assembleia Municipal nos 

dias 10 e 29 de abril de 2015, respetivamente; posteriormente mediante 

proposta de deliberação n.º 8/GAP/2016 de 29 de janeiro de 2016, 

submetida aos mencionados órgãos nos dias 5 e 17 de fevereiro de 2016, 

respetivamente; e por último, na sua terceira alteração, mediante 

proposta de deliberação nº 53/GAP/2016, de 3 de junho de 2016, 

submetida aos mencionados órgãos nos dias 9 e 29 de junho de 2016, 

respetivamente. ---------------------------------------------------- 

8. Considerando que, o Conselho do Orçamento Participativo, aquando 

do primeiro ciclo ou ciclo de conceção do OP define toda a estratégia 
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de desenvolvimento do processo, designadamente o modelo a adotar, os 

procedimentos e critérios, os mecanismos de participação, entre 

outros; ------------------------------------------------------------ 

9. Considerando que, em sede de reunião do Conselho do OP, realizada 

em 24-05-2021, destinada à conceção do processo na presente edição, 

foram aprovadas as alterações às Normas de Participação do Orçamento 

Participativo anteriormente apresentadas; --------------------------- 

10. Considerando que, em resultado do até aqui exposto, se afigura 

necessário introduzir alterações ao clausulado do referido 

Regulamento; ------------------------------------------------------- 

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

do artigo 33.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal os projetos de regulamentos externos do 

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

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

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

compete à Assembleia Municipal aprovar as posturas e os regulamentos 

com eficácia externa do município; ---------------------------------- 

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

municipais aprovar as alterações dos Regulamentos por si sancionados, 

ao abrigo das retrocitadas disposições legais; ---------------------- 

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

Assim, atendendo às razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de propor ao executivo municipal que tome deliberação 

no sentido de: ------------------------------------------------------ 

a) Aprovar a presente Proposta de Alteração do Regulamento do Orçamento 

Participativo de Chaves, ao abrigo das disposições combinadas 

previstas, respetivamente, no artigo 241.º da Constituição da 

República Portuguesa e na alínea k) do n.º 1, do artigo 33.º, do anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos precisos termos do 

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

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

ser agendada para a próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento pelo aludido órgão deliberativo da 

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

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

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

Participativo de Chaves venha a ser aprovada nos termos anteriormente 

sugeridos, por parte do órgão deliberativo do Município, dever-se-á 

promover a sua publicação nos termos do artigo 56º, do Anexo I, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------- 

Chaves, 04 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

Em anexo: Minuta da Ata do Conselho do Orçamento Participativo. ----- 

As alterações ora introduzidas encontram-se no documento em anexo 

registadas a “negrito”. ---------------------------------------------

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

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO --------------------------------------------- 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO ---------------------------------------------- 

Preâmbulo ---------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves (CMC) reconhece o Orçamento Participativo 

(OP) como um instrumento e importante símbolo para uma cultura de 

participação e envolvimento dos cidadãos na sociedade democrática, 

promovendo uma cidadania ativa e práticas de construção coletiva. --- 
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Neste contexto, o Orçamento Participativo de Chaves é uma iniciativa 

da autarquia que ambiciona aprofundar a recolha de contributos das 

instituições e dos cidadãos, na discussão e elaboração do orçamento 

público municipal, potenciando essa participação, entregando ao 

cidadão a oportunidade de liderar diretamente uma iniciativa de valor 

acrescentado para a comunidade, financiando as ações escolhidas de 

entre as propostas apresentadas pelos cidadãos. --------------------- 

O presente documento serve para enquadrar, com efeitos jurídicos, um 

conjunto de princípios mínimos orientadores do processo e 

funcionamento do OP de Chaves.   Estes propósitos legais servem, 

sobretudo, para ajudar a enquadrar a ação dos diferentes 

intervenientes, sejam eles eleitos autárquicos ou cidadãos. --------- 

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

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

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

Princípio ---------------------------------------------------------- 

O Orçamento Participativo (OP) do Município de Chaves tem como escopo 

promover a intervenção informada, ativa e responsável dos cidadãos nos 

processos de governação local, garantindo a participação dos cidadãos 

e das organizações da sociedade civil na decisão sobre a afetação de 

recursos às políticas públicas municipais, consolidando a ligação 

entre a autarquia e os munícipes, contribuindo para a construção de 

uma sociedade civil dinâmica e participada, conforme previsto no 

artigo 2.º da Constituição da República Portuguesa. ----------------- 

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

Objetivos ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

as suas preocupações pessoais ao bem comum, compreender a complexidade 

dos problemas e desenvolver atitudes, competências e práticas de 

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

c) Adequar as políticas públicas municipais às necessidades e 

expetativas das pessoas, para melhorar a qualidade de vida no concelho; 

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

responsabilização dos eleitos e da estrutura municipal, contribuindo 

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

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

Âmbito Territorial e Temático --------------------------------------- 

O âmbito do Orçamento Participativo é o território do Concelho de 

Chaves e pode abranger diferentes áreas de competência da Câmara 

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

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

Âmbito subjetivo ---------------------------------------------------- 

Podem participar no Orçamento Participativo, quer na qualidade de 

proponentes, quer na qualidade de votantes, todos os cidadãos com 

idade igual ou superior a 18 anos, recenseados em Chaves, bem como 

associações sem fins lucrativos com sede no concelho. --------------- 

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

Áreas de Investimento ----------------------------------------------- 

As propostas devem enquadrar-se nas seguintes áreas de intervenção: - 

a) Componente nº 1 - Requalificação Urbanística e Construção e/ou 

Requalificação de Equipamentos Públicos. Consideram-se elegíveis nesta 

componente propostas de intervenção infraestrutural. ---------------- 
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b) Componente nº 2 - Promoção e Dinamização de Projetos de âmbito 

Cultural e Desportivo. Consideram-se elegíveis ações de âmbito 

imaterial. Entende-se por ações, projeto imaterial, a proposta ou 

ideia que não implique empreitada e/ou obra/bem. -------------------- 

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

Recursos Financeiros a alocar --------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves prevê para o Orçamento Participativo 

uma verba global de 280.000€, montante dividido por dois grupos de 

projetos: ---------------------------------------------------------- 

a) 250 000€ para a Componente nº 1 - Requalificação Urbanística e 

Construção e/ou Requalificação de Equipamentos Públicos (Propostas de 

valor igual ou inferior a 250.000€ e igual ou superior a 50.000€); -- 

b) 30 000€ para a Componente nº 2 - Promoção e Dinamização de 

Projetos de âmbito Cultural e Desportivo (Propostas de valor igual ou 

inferior a 30.000€ e igual ou superior a 10.000€). ------------------ 

2. Serão elegíveis aquelas propostas que respeitem o valor máximo 

mínimo, definido no número anterior, com o IVA à taxa legal incluído, 

apresentando, sempre que possível, um orçamento que as suporte. ----- 

3. Os recursos financeiros a alocar anualmente serão definidos, de 

acordo com o número 2 da Cláusula 12ª, no ciclo de conceção. -------- 

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

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

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

Ciclo de Participação ----------------------------------------------- 

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

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

a) Primeiro ciclo, ou ciclo de conceção: ---------------------------- 

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

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

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

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

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

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

b) O segundo ciclo, ou ciclo de implementação: ---------------------- 

i. Comunicação/divulgação pública do Orçamento Participativo de 

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

ii. Assembleias de Participação: consulta alargada para auxílio e 

recolha de propostas, através dos mecanismos de participação e 

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

iii. Recolha das propostas enviadas por mecanismos de participação que 

não usados nas Assembleias Participativas; -------------------------- 

iv. Análise técnica das propostas pelo Grupo de Trabalho previsto na 

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

v Apresentação pública das propostas a submeter a votação; ---------- 

vi. Período de reclamação e respostas; ------------------------------ 

vii. Votação das propostas; ----------------------------------------- 

viii. Incorporação das propostas mais votadas na proposta de plano de 

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

c) Terceiro ciclo, ou ciclo de avaliação: --------------------------- 

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

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

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

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

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

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

1. O Orçamento Participativo de Chaves terá uma coordenação política 

e uma coordenação técnica: ------------------------------------------ 
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a) A coordenação política estará a cargo do Presidente da Câmara 

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

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

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

2. Esta Equipa Coordenadora do processo será acompanhada por um 

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

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

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

1. O processo associado ao Orçamento Participativo de Chaves contará 

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

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

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

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

c) Líderes dos Grupos Municipais com assento na Assembleia Municipal 

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

d) Vereador responsável pela área Financeira da Câmara Municipal de 

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

e) Um representante dos Presidentes das Juntas de Freguesia do 

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

Órgão Autárquico; --------------------------------------------------- 

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

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

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

democracia participativa, a convite do Presidente da Câmara Municipal 

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

3. O Conselho do Orçamento Participativo é presidido pelo Presidente 

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

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

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

b) Analisar as reclamações apresentadas sobre as propostas recusadas 

ou excluídas de votação; -------------------------------------------- 

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

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

d) Contribuir diretamente para a melhoria do processo de 

desenvolvimento do Orçamento Participativo, nomeadamente no que 

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

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

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

5. O Conselho do Orçamento Participativo reunirá no Edifício dos Paços 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

renovada por indicação do Presidente da Câmara Municipal de Chaves. - 

8. O trabalho desenvolvido pelo Conselho do Orçamento Participativo 

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

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

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

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

Participativo de Chaves será acompanhado por um grupo de trabalho, que 

realizará a avaliação técnica das propostas apresentadas a votação. - 

2. Este grupo de trabalho será constituído por: --------------------- 
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a) Um representante da Equipa Coordenadora do Processo que fará a 

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

b) A Chefe da Divisão de Administração Geral, enquanto elo de 

ligação entre as Chefias e o Executivo e seguindo uma lógica 

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

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

capacitar recursos técnicos para a análise e informação sobre as 

propostas. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 11ª -------------------------------------------------------- 

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

O debate e a participação no Orçamento Participativo devem ser 

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

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

tecnologias de informação e comunicação; ---------------------------- 

b) Através de mecanismos presenciais, em especial através da 

realização de Assembleias Participativas promovidas pela Câmara 

Municipal de Chaves, envolvendo, para o efeito, os cidadãos, 

instituições de ensino, o movimento associativo e outras instituições 

empenhadas na vida do Concelho de Chaves; --------------------------- 

c) Outros mecanismos que venham a ser decididos pela Câmara 

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

Cláusula 12ª -------------------------------------------------------- 

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

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

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

2. As componentes sobre as quais devem recair a apresentação de 

propostas, de acordo com as áreas de intervenção do Município, e a 

verba disponível para o Orçamento Participativo de Chaves, em regime 

de codecisão, serão definidas anualmente no ciclo de conceção, 

conforme a alínea a), do nº1, da Cláusula 7ª deste Regulamento. ----- 

3. Podem participar, com apresentação de propostas para investimentos 

a realizar no âmbito do Orçamento Participativo de Chaves, cidadãos 

com idade igual ou superior a 18 anos, que sejam eleitores recenseados 

no Município de Chaves. --------------------------------------------- 

4. As propostas devem ser referentes a uma intervenção de base 

territorial, da responsabilidade e competência da autarquia, e não 

poderão coincidir ou colidir com atividades, planos, projetos e 

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

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

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

b) Enviadas para o correio eletrónico do Orçamento Participativo de 

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

c) Na plataforma oficial do Orçamento Participativo; ------------- 

d) Por carta, dirigida à Equipa Coordenadora do Orçamento 

Participativo Chaves, mediante preenchimento de um formulário próprio, 

que será disponibilizado em suporte de papel, nos serviços de 

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

e em suporte digital na plataforma do Orçamento Participativo. ----- 

6. Cada participante pode apresentar apenas uma proposta, para cada 

uma das componentes. ------------------------------------------------ 

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

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

8. As propostas apresentadas devem ser específicas, bem delimitadas 

na sua execução, devidamente fundamentadas, realçando os objetivos, 

os destinatários e os benefícios para a população do investimento 

público. Sempre que possível, devem apresentar orçamento. ----------- 
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9. Como parte da valorização das propostas, podem ser anexadas imagens, 

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

10. Na fase da análise técnica das propostas, as mesmas poderão sofrer 

ligeiras alterações, de forma a garantir-lhes condições de execução, 

caso sejam vencedoras. ---------------------------------------------- 

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

nível de localização poderá originar a integração de várias propostas 

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

12. Não serão aceites propostas de investimento no âmbito de processos 

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

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

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

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

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

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

c) Sejam relativos a cobrança de receita ou funcionamento interno 

da Câmara Municipal de Chaves ou Gestão de Equipamentos do Município 

de Chaves, EM SA; --------------------------------------------------- 

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

e) Sejam apresentadas pelos membros do Conselho do Orçamento 

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

13. Uma vez instruída pelas equipas técnicas, a proposta é apreciada 

pelo Grupo de Trabalho previsto na Cláusula 10ª, que, para o efeito, 

elabora um relatório de análise de mérito do projeto. --------------- 

14. Critérios de seleção: ------------------------------------------- 

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

b) Exequibilidade financeira da proposta; ------------------------ 

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

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

d) Carência de equipamento (inexistência de respostas/projetos 

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

e) Equidade da medida proposta;  --------------------------------- 

f) Inovação, substituição ou desempenho de atividades e programas.  

15. A aprovação das propostas a submeter a votação compete ao Conselho 

de Orçamento Participativo. ----------------------------------------- 

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

promover o debate e o esclarecimento sobre o processo de Orçamento 

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

17. O número máximo de participantes por Assembleia Participativa é 

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

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

município, pelo que em cada Assembleia Participativa poderão ser 

propostos investimentos específicos para uma qualquer 

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

19. Os munícipes poderão participar em todas as sessões públicas. --- 

20. As sessões poderão ter dois formatos, correspondendo a duas etapas 

do processo: -------------------------------------------------------- 

a) Assembleia com uma mesa composta por elementos da Câmara 

Municipal de Chaves e por um moderador, bem como por uma plateia 

formada pelos munícipes que queiram estar presentes; ---------------- 

b) Workshop em que se prestam esclarecimentos sobre os formulários 

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

21. O calendário das reuniões será publicado na plataforma do Orçamento 

Participativo, comunicado às Juntas de Freguesia do Concelho e 

divulgado nos diferentes meios que o Município tem à disposição. ---- 

Capítulo III -------------------------------------------------------- 

Análise e Votação das Propostas ------------------------------------- 
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Cláusula 13ª -------------------------------------------------------- 

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

1. As propostas apresentadas serão alvo de uma análise técnica, de 

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

2. A rejeição de propostas será devidamente justificada e o motivo 

será comunicado aos cidadãos proponentes. --------------------------- 

3. Findo o prazo de análise das propostas, será divulgada uma Lista 

Provisória das propostas a submeter a votação. ---------------------- 

4. Os cidadãos que não concordem com o motivo de rejeição das 

propostas, poderão reclamar através do correio eletrónico 

municipio@chaves.pt ou op@chaves.pt --------------------------------- 

Cláusula 14ª -------------------------------------------------------- 

Reclamações -------------------------------------------------------- 

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

propostas a projeto ou a rejeição/exclusão da proposta poderão 

reclamar através de endereço de correio eletrónico próprio 

municipio@chaves.pt ou op@chaves.pt --------------------------------- 

2. As reclamações devem ser apresentadas pelos interessados nos 10 

dias imediatos após a publicação da lista provisória das propostas a 

votação. ----------------------------------------------------------- 

3. As reclamações apresentadas serão fundamentadamente apreciadas pela 

Equipa Coordenadora e Conselho do OP. ------------------------------- 

4. Terminado este processo, são divulgadas as listas finais dos 

projetos que passam à fase de votação. ------------------------------ 

Cláusula 15ª -------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

2. Cada cidadão poderá votar uma vez, numa única proposta, de cada uma 

das componentes. ---------------------------------------------------- 

3. A votação decorrerá no período definido em cada edição, conforme 

disposto no número 2, da Cláusula 7ª, através de voto on-line, na 

plataforma oficial do Orçamento Participativo, tendo o eleitor de se 

registar mediante a introdução de vários elementos identificativos, 

designadamente os dados do Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade 

e o Número de Eleitor, ou presencialmente, através de registo dos 

mesmos elementos. --------------------------------------------------- 

4. Só poderão votar nas propostas apresentadas os eleitores 

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

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

classificação das propostas. ---------------------------------------- 

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

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

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

7. Caso a junção do valor da primeira e segunda propostas mais votadas, 

dentro de cada componente, ultrapasse a verba estipulada, então, será 

aceite unicamente a primeira proposta, devendo, neste caso, a verba 

sobrante, transitar para o Orçamento Participativo do ano seguinte. 

Cláusula 16ª -------------------------------------------------------- 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves (CMC) compromete-se a informar os 

cidadãos sobre os contributos acolhidos e não acolhidos e as razões 

do não acolhimento, nomeadamente através de um relatório anual de 

avaliação do OP de Chaves. ------------------------------------------ 

mailto:municipio@chaves.pt
mailto:op@chaves.pt
mailto:municipio@chaves.pt
mailto:op@chaves.pt
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2. A CMC compromete-se, igualmente, a informar periodicamente os 

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

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

Capítulo IV --------------------------------------------------------- 

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

Cláusula 17ª -------------------------------------------------------- 

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

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

justifique, serão introduzidas as alterações necessárias ao 

aperfeiçoamento, aprofundamento e alargamento progressivo do processo.  

Cláusula 18ª -------------------------------------------------------- 

Proteção de Dados --------------------------------------------------- 

Toda a recolha e tratamento de dados pessoais de cidadãos respeitantes 

à participação no Orçamento Participativo serão realizados em 

conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). --- 

Cláusula 19ª -------------------------------------------------------- 

Direitos de Autor --------------------------------------------------- 

Fica o Município de Chaves autorizado, a título gratuito, a editar 

fotografias e registos em vídeo das propostas apresentadas, bem como 

a utilizar imagens e conteúdos para efeitos de divulgação, no âmbito 

de iniciativas municipais. ------------------------------------------ 

Cláusula 20ª -------------------------------------------------------- 

Casos Omissos ------------------------------------------------------- 

As omissões e lacunas surgidas na aplicação das presentes normas serão 

decididas pelo Conselho do OP. -------------------------------------- 

Cláusula 21ª -------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

 

 

2.3. LISTA DE JUÍZES SOCIAIS. PROPOSTA Nº 65/GAPV/2021. ------------- 

Foi presente, a proposta identificada em epígrafe, cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que se 

anexa à presente ata sob o n.º 1. ----------------------------------- 

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

A votação da proposta, em apreciação, decorreu, por escrutínio 

secreto, nos termos do disposto no artigo 31º do Código do Procedimento 

Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 

12 setembro. -------------------------------------------------------- 

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

Apuramento da Votação: ---------------------------------------------- 

Votos a Favor – 6 ---------------------------------------------------  

Votos em branco – 1 -------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, aprovar a proposta. 

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 
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II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS. REQ: FEDERAÇÃO MOTOCLISMO DE PORTUGAL 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 39/STL/2021. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que a Associação denominada “FEDERAÇÃO MOTOCLISMO DE 

PORTUGAL”, com sede no Largo Vitorino Damásio, n.º 3-C, Pavilhão 1, 

freguesia de Estrela, concelho de Lisboa, veio solicitar a este 

Município a respetiva  licença de espaço público, para a realização 

do evento “ 23º Portugal de Lés-a-Lés” ------------------------------ 

2. Considerando que, no aludido requerimento, o “Federação 

Motociclismo de Portugal “ solicitou, também, a isenção do pagamento 

das taxas administrativas correspondentes; ------------------------- 

3. Assim cumpre-me informar, sobre a pretensão apresentada, o 

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

4. A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas 

encontra-se positivada no art.24º do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais; -------------------------------------- 

5.Nesta conformidade, n.º 2, do art. 24º do aludido instrumento 

regulamentar, prevê, expressamente, no seu clausulado, o seguinte: -- 

“ As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem 

fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 

isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamentos e 

autorizações exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 

integrados no âmbito das suas finalidades estatutárias.”; ----------- 

6. Considerando, ainda, que a apreciação e decisão da eventual isenção 

do pagamento das taxas previstas no Regulamento de Liquidação Cobrança 

de Taxas Municipais, carece de formalização do pedido, o qual deverá 

ser acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das 

entidades, na sua finalidade estatutária, bem como dos demais 

elementos exigíveis em cada caso, de acordo com o disposto no n.º8, 

do art. 24º do referido Regulamento Municipal. ---------------------- 

7. Neste contexto, e para efeitos do número anterior, o requerimento 

instruiu o seu com os seguintes documentos, a saber: --------------- 

         - Documento comprovativo da natureza de associação; -------- 

         - Declaração de não dívida à Segurança Social; ------------ 

         - Declaração de não dívida à Autoridade Tributária; ------- 

         - Documento comprovativo da finalidade estatutária. ------- 

8. Considerando que, de acordo com a informação prestada pela Divisão 

de Gestão Financeira, a Associação em causa não tem dívidas perante o 

Município de Chaves, documento cujo teor integral se anexa; --------- 

9. Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos 

legais para a interessada poder beneficiar da isenção das respetivas 

taxas, nos termos do disposto nos nos 2, 8 e 12 do art.24º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais; ----------- 

10. Considerando que o evento em causa, assume em face da natureza, 

da dimensão e do percurso associado ao mesmo, um manifesto e revelante 

interesse municipal, projetando a cidade de chaves no âmbito do turismo 

Nacional, e consolidando a imagem da mesma como ponto de partida da 

ESTRADA NACIONAL 2, encontrando-se, aliás alinhado com a estratégia 

que tem vindo a ser prosseguida por esta autarquia local e 

consubstanciada na dinamização da referida Estrada Nacional; -------- 
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11. Considerando que tal interesse municipal é justificador da 

concessão de isenção de taxas municipais, no caso devidas pela ocupação 

do domínio público, muito concretamente, no Largo Tito Flávio 

Vespasiano, em Chaves, numa área total de 2000m2 , ao abrigo do disposto 

no n.º 3, do artigo 24º, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas Municipais; --------------------------------------------------- 

12. Considerando que as isenções concedidas, por força do disposto na 

retromencionada disposição regulamentar, são concedidas, caso a caso, 

por deliberação da Câmara Municipal de Chaves, por força do estatuído 

n.º 7, do artigo 24º, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

Municipais, em vigor no Concelho de Chaves; ------------------------- 

13.Considerando, por último, que no dia 26 de maio foi concedida a 

licença de uso privativo n.º 17/21, legitimando a ocupação em causa; 

14.Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

emissão da licença para o fim em vista, ascendem ao montante de € 

27.366,80 (vinte e sete mil trezentos e sessenta seis euros e oitenta 

cêntimos). --------------------------------------------------------- 

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

a) Em virtude da data de realização do evento se iniciar em 01/06/2021 

e da próxima reunião ordinária do órgão executivo se revelar posterior, 

sugere-se a  adoção de decisão do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, pelos motivos acima mencionados, no sentido de conceder a 

isenção das respetivas taxas, no valor de €27.366,80 (vinte e sete mil 

trezentos e sessenta seis euros e oitenta cêntimos) de acordo com o 

disposto no n.º 2,8 e 12, do art. 24º do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais, sendo posteriormente sujeita a 

ratificação pelo órgão executivo, á luz da previsão constante no artigo 

164º do CPA; -------------------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, deverá a interessada ser notificada, nos termos 

do art. 114º do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a 

matéria ora em apreciação. ------------------------------------------ 

Chaves, 27 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

A Assistente Técnica ------------------------------------------------ 

Maria Manuela Sargento ---------------------------------------------- 

Em anexo: Os referidos documentos. ---------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA CARLA NEGREIRO 

DE 27/05/2021 ------------------------------------------------------ 

Atento o teor da presente informação, é de adotar a estratégia 

perfilada no ponto II. À consideração do Senhor Presidente da Câmara, 

Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.05.27. --------------------------------------------------------

Aprovo a proposta infra, nos termos que se encontra formulada. À 

reunião do executivo municipal para ratificação, do despacho 

praticado. --------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 27.05.2021. ------------ 

 

 

2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NO EDIFÍCIO BOEGA, 

BLOCO C, SITO NA AVENIDA DOS ALIADOS, CHAVES; - INUNDAÇÃO; - 

TRISERVICE, LDA INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 82/DAG/2021 ------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através de e-mail datado do pretérito dia 12/12/2020, a empresa 
Triservice, Lda., veio solicitar a assunção de responsabilidade, por 
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parte deste Município, com vista ao pagamento de uma indemnização 

pelos danos patrimoniais sofridos no piso do Bloco C, do Edifício 

Boega, sito na Avenida dos Aliados, Chaves, na sequência de uma 

inundação. --------------------------------------------------------- 

2. Invoca, em defesa do direito reclamado, que a inundação, em causa, 
foi provocada pela mudança de contador, levada a efeito por esta 

autarquia local, a qual, por sua vez, provocou o levantamento do 

mosaico. ----------------------------------------------------------- 

3. A requerente juntou ao processo registo fotográfico do local da 
inundação. --------------------------------------------------------- 

4. Sobre a matéria, a Divisão de Ambiente produziu, no dia 30 de março 
de 2021, a Informação n.º 181/DA/2021, esclarecendo o seguinte: ----- 

“(…) após análise da situação não é possível determinar sem margem 

para dúvida que foi a água a única causadora dos danos. Em princípio 

a água não descola os mosaicos, teriam de já estar descolados 

parcialmente ou totalmente, permitindo que a água se infiltra-se por 

baixo deles.” ------------------------------------------------------- 

5. Atendendo ao teor da retrocitada informação, estes serviços 

solicitaram à Divisão de Ambiente um conjunto de esclarecimentos 

adicionais, a saber: ------------------------------------------------ 

a) A inundação, em causa, teve a sua origem em intervenção da Câmara 

Municipal? --------------------------------------------------------- 

b) Em caso afirmativo, qual? -------------------------------------- 

6. Neste contexto, a Divisão de Ambiente elaborou a Informação n.º 
235, no dia 29 de abril de 2021, tendo esclarecido, expressamente, que 

“a inundação teve origem na substituição do contador, devido ao 

rebentamento do passador.” ----------------------------------------- 

7. Posteriormente, e na sequência da Informação/Proposta n.º 

71/DAG/2021, produzida por estes serviços no dia 12 de maio de 2021, 

foi solicitado à requerente que apresentasse um conjunto de documentos 

adicionais, muito concretamente: ------------------------------------ 

a) Documento comprovativo de que a mesma dispõe de legitimidade 

para peticionar o ressarcimento dos danos sofridos; ----------------- 

b) Orçamento da reparação dos prejuízos sofridos, quantificando o 

valor dos mesmos. --------------------------------------------------- 

8. Dando cumprimento ao solicitado, a requerente veio, através de 
requerimento com registo de entrada nos serviços administrativos desta 

autarquia local n.º 7547, datado do pretérito dia 26 de maio de 2021, 

juntar ao processo cópia da ata da última assembleia de condóminos, 

legitimando a requerente como administradora do condomínio em causa, 

bem como orçamento no valor de 200,00€, acrescidos do IVA à taxa legal 

em vigor, e referente à reparação dos prejuízos cujo ressarcimento 

está a ser peticionado. --------------------------------------------- 

9. É, pois, partindo do quadro acima traçado, que deverá ser revisitado 
o despacho praticado pelo Vereador responsável pela respetiva área de 

intervenção municipal, solicitando a estes serviços a emissão de 

informação técnico-jurídica sobre o presente assunto. --------------- 

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

II – Do Direito ----------------------------------------------------- 

1. O regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual das 

Pessoas Coletivas Públicas decorrente da prática de atos ilícitos 

praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei 

n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, subdivide tal responsabilidade em três 

grandes tipos, a saber: --------------------------------------------- 

a) Por danos decorrentes do exercício da função administrativa; - 

b) Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional; -- 
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c) Por danos decorrentes do exercício da função político – 

legislativa. ------------------------------------------------------- 

2. Relativamente à responsabilidade civil por danos decorrentes do 

exercício da função administrativa, o nº1, do art. 8º, do retrocitado 

diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade 

exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas públicas. ------------ 

3. A aludida disposição legal prevê, no seu clausulado, que para que 
se verifique tal responsabilidade é necessário que estejam reunidos 

os seguintes pressupostos, a saber: --------------------------------- 

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

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

-  Imputação do ato a título de dolo ou mera culpa; ----------------- 

-  Que desse ato tenham resultado prejuízos; ------------------------ 

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

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

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

qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica 

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

5. Por sua vez, o artigo 9º, do Regime da Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que 

são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos 

órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 

técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que resulte a ofensa de 

direitos ou interesses legalmente protegidos. ----------------------- 

6. Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e 

agentes, o n.º 1, do art. 10º, do retrocitado regime legal, determina 

que a mesma deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja 

razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um 

titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. --------- 

7. Por último, tal facto, como se viu, deverá, ainda, caracterizar-se 
como ilícito, ou seja, antijurídico ou contrário ao direito. -------- 

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

Ou se traduz na violação de direitos ou interesses de outrem (lesão 

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

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

9. Ora, no caso individual e concreto em apreciação, a peticionária 
afirma que os prejuízos foram provocados na sequência de uma inundação, 

a qual surgiu na sequência das operações de substituição de um contador 

de água no edifício. ------------------------------------------------ 

10. Sendo certo que, conforme decorre da Informação n.º 28/2019, 

produzida pela Divisão de Águas e Resíduos, os serviços municipais 

reconhecem que a inundação, em causa, teve, efetivamente, na sua génese 

o rebentamento do passador de um contador de água, aquando da respetiva 

substituição, o qual, refira-se, se encontra sob a gestão do Município 

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

11. Analisados os elementos do processo, rapidamente se consegue 

estabelecer um nexo causal entre a inundação verificada e os danos 

registados no prédio, situação, aliás, comprovada, in loco, pelos 

próprios serviços municipais. --------------------------------------- 

12. Relativamente ao facto de os serviços referirem que não é 

possível determinar se a água foi a única causadora dos danos, importa 

ter em atenção que o afastamento da responsabilidade extracontratual, 

no caso, impunha que o Município comprovasse que os danos foram 

provocados por outra razão que não a inundação. --------------------- 
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13. Ora, como é referido pelos serviços, tal não é possível, sendo 

certo que, da Informação produzida pela Divisão do Ambiente, a dúvida 

que se coloca reside em saber se, para além da inundação, terão 

concorrido outros fatores para a produção dos danos, exercício que, 

como se viu, não foi possível concretizar. -------------------------- 

14. Assim, partindo do quadro, acima, evidenciado, parece-nos, salvo 

melhor opinião, que, no caso individual e concreto, se encontram 

reunidos os pressupostos associados à imputação de responsabilidade 

civil extracontratual a este Município. ----------------------------- 

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

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

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

da Câmara Municipal de Chaves, em vista à tomada de deliberação 

consubstanciada no deferimento da pretensão formulada pela requerente, 

uma vez que decorre, no caso individual e concreto, responsabilidade 

da Autarquia justificadora, a título de responsabilidade 

extracontratual, da assunção do pagamento dos danos sofridos pelo 

peticionário; ------------------------------------------------------ 

b) Em virtude do critério da franquia contratual da apólice de 

responsabilidade civil geral do Município, em vigor, estipular que em 

caso de sinistro, fica a cargo do segurado, o pagamento de 10,00% do 

valor dos prejuízos, com um mínimo de € 250,00, sugere-se, desde já, 

que a Autarquia indemnize diretamente a peticionária, no valor de € 

200,00, acrescido do IVA à taxa legal em vigor; --------------------- 

c) Ressalva-se que em caso de indemnização direta, deverá a mesma 

ser paga a título de reembolso, ou seja, contra a apresentação de 

documentos comprovativos da despesa realizada; ---------------------- 

d) Para efeitos de pagamento do valor associado à indemnização pelos 

danos sofridos, deverá o presente assunto ser encaminhado para a 

unidade responsável por assuntos desta natureza, no caso, a Unidade 

Flexível de 2º Grau de Gestão Financeira; --------------------------- 

e) No estrito cumprimento do disposto no art. 114º, do Código do 

Procedimento Administrativo, deverá a interessada ser notificada da 

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

f) Por último, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 

parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. --------- 

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

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

Chaves, 27 de maio de 2021. ----------------------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA. CARLA 

NEGREIRO DE 27/05/2021 --------------------------------------------- 

Atento o teor da presente informação, é de adotar a estratégia contida 

no ponto III. À consideração do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICPAL, DR. NUNO VAZ DE 

27/05/2021 --------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3. OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO; - PUBLICIDADE - ARTIGO  16º, DO 

REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 36/2021 -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Na sequência do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 4898/21, datado do pretérito 

dia 9 de abril de 2021, veio solicitar que lhe seja autorizado o 

pagamento do valor referente às taxas devidas pela ocupação da via 

publica e publicidade, e não pagas no valor de 4.346,80 (quatro mil 

trezentos e quarenta e seis euros e oitenta  cêntimos) referente ao 

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

2. Assim, dando cumprimento a tal pedido, abaixo se apresenta, sobre 

a matéria, a seguinte informação. ---------------------------------- 

II – Do Direito ---------------------------------------------------- 

1. O artigo 16.º, do Regulamento de Cobrança e Liquidação de Taxas 

Municipais, em vigor no Concelho de Chaves, determina que compete à 

Câmara Municipal autorizar o pagamento em prestações, nos termos do 

Código de Procedimento e de Processo Tributário e da Lei Geral 

Tributária, desde que se encontrem reunidas as condições para o 

efeito1. ------------------------------------------------------------ 

2. Ora de acordo com o Regulamento Municipal, em causa, os pedidos do 

pagamento em prestações, devem conter a identificação do requerente, 

a natureza da divida e o número de prestações pretendido, bem como os 

motivos que fundamentam o pedido. ---------------------------------- 

3. No caso de deferimento do pedido, o valor de cada prestação mensal 

corresponderá ao total da dívida dividido pelo número de prestações 

autorizado, acrescendo ao valor de cada prestação os juros de mora 

contados sobre o respetivo montante desde o termo do prazo para 

pagamento voluntário até à data do pagamento efetivo de cada uma das 

prestações. -------------------------------------------------------- 

4. O pagamento de cada prestação no valor de €543.35 (quinhentos e 

quarenta e três euros e trinta e cinco cêntimos)deverá ocorrer até ao 

8º dia do mês a que esta corresponder. ----------------------------- 

5. A falta de pagamento de qualquer prestação implica o vencimento 

imediato das seguintes, assegurando-se a execução fiscal da dívida 

remanescente mediante a extração da respetiva certidão de dívida. 

III – Propostas ---------------------------------------------------- 

Em coerência com o teor das razões de facto e de direito acima 

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

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

                                                           
1 Note-se, porém, que o Código de Procedimento e de Processo Tributário 

apenas contém normas para pagamento em prestações de dívida objeto de 

processos de execução fiscal, o que não é o caso. ------------------ 

Quanto à Lei Geral Tributária, a mesma admite, no seu artigo 42º, o 

pagamento em prestações, remetendo, de seguida, para a Lei Geral a 

forma de concretização do mesmo.  ----------------------------------- 

No caso individual e concreto, a Lei Geral aplicável à cobrança e 

liquidação de taxas municipais é a Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 

dezembro, diploma legal que não determina limite máximo para o número 

de prestações passíveis de autorizar, remetendo as respetivas 

condições para o Regulamento Municipal de Taxas. 2 Fazendo fé na 

informação prestada, verbalmente, pelos serviços municipais 

responsáveis pela cobrança coerciva de dívidas, -------------------- 
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a) Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

decisão administrativa, consubstanciada na autorização do pagamento 

em prestações mensais, iguais e sucessivas, do valor correspondente à 

quantia em dívida de 4.346,80€ (quatro mil trezentos e quarenta e seis 

euros e oitenta cêntimos), por parte de MOP - IDEIAS FOR DO FORMATO, 

e referente a taxas municipais devidas pela ocupação da via publica e 

publicidade, não se afastando contudo, a margem discricionária ao 

órgão decisor na apreciação da matéria ora controvertida, tendo como 

pano de fundo o princípio da prossecução do interesse  público e o 

dever de fundamentação da competente decisão administrativa; -------- 

b) O plano de pagamento em prestações, caso seja aprovado, deverá 

obedecer aos seguintes requisitos: ---------------------------------- 

i) O valor de cada prestação mensal corresponderá ao total da dívida 

dividido pelo número de prestações autorizado, acrescendo ao valor de 

cada prestação os juros de mora contados sobre o respetivo montante 

desde o termo do prazo para pagamento voluntário até à data do 

pagamento efetivo de cada uma das prestações. ----------------------- 

ii) O pagamento de cada prestação deverá ocorrer durante o mês a que 

esta corresponder até ao 8.º dia. ----------------------------------- 

iii) A falta de pagamento de qualquer prestação implica o vencimento 

imediato das seguintes, assegurando-se a execução fiscal da dívida 

remanescente mediante a extração da respetiva certidão de dívida.  -- 

c) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do art. 114º do C.P.A, do sentido de decisão que vier a ser 

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

d) Por último, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 

parecer ao gabinete do Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. 

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

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

Chaves 31 de maio de 2021 ------------------------------------------- 

A Assistente Técnica ------------------------------------------------ 

Maria Manuela Sargento ---------------------------------------------- 

Em anexo: Os referidos documentos. ---------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA CARLA NEGREIRO 

DE 04.06.2021 ------------------------------------------------------ 

Atento o teor da presente informação, é de adotar a estratégia 

perfilada no ponto III. À consideração do Senhor Presidente da Câmara, 

Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.05.27. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº265/2021------- 
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Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 2. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2021.05.17. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. ---------------------------------------------- 

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

24/05/2021 --------–------------------------------------------------ 

Concordo, proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº31/2021INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº268 

/2021--------------------------------------------------------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 3. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2021.05.17. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

19/05/2021 --------–------------------------------------------------ 

Concordo, proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº34/2021INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº296 

/2021--------------------------------------------------------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 4. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2021.05.19. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

27/05/2021 --------–------------------------------------------------ 

Concordo, proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. TRANSFERÊNCIA DE HABITAÇÃO.GRACIOSA VARELA FONTOURA (BAIRRO SOCIAL 

DOS AREGOS). INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº300/2021-------------- 



                                                                F. 78 

                                                                  _____________________ 

 
Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 5. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2021.05.20. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

24/05/2021 --------–------------------------------------------------ 

Visto. Proceda-se em conformidade. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. SITUAÇÃO ATUAL DE ENCARNAÇÃO LUSTRIANO E AGREGADO FAMILIAR. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº308/2021-------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.ENQUADRAMENTO-----------------------------------------------------  

No passado dia 1 de abril de 2021, foi presente em reunião de câmara, 

a informação/proposta n.º 35/DEAS/2021, referente à situação social 

da munícipe Encarnação Lustriano Afonso e seu agregado familiar, no 

âmbito da ocupação ilegal do edifício da Central de Águas, sito em 

Santa Cruz/Trindade, sendo o titular do referido edifício o Município 

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

No âmbito das diligências efetuadas, a alternativa para o realojamento 

foi encontrada, com a participação da família, em causa, já patentes 

no ponto I, da informação supra.------------------------------------- 

II – Fundamentação - Enquadramento legal----------------------------- 

Considerando que, nos termos do disposto no artigo 35º, da Lei n.º 

81/2014, de 19/12 e ulteriores alterações, determina que são 

consideradas sem título as situações de ocupação, total ou parcial, 

de habitações de que sejam proprietárias as entidades referidas no n.º 

1, do artigo 2º, do mesmo diploma legal, entre as quais se incluem os 

Municípios, por quem não detém contrato ou documento de atribuição ou 

de autorização que a fundamente;------------------------------------- 

Considerando que, no seguimento das diligências efetuadas 

anteriormente à situação da D. Encarnação Lustriano e agregado 

familiar, por forma a cumprir o estipulado na informação / proposta 

n.º 35/DEAS/2021, aquando da deslocação da equipa técnica do Município 

ao local do Cando, com a participação deste agregado familiar, local 

onde está implementada a habitação, a fim de fazer cumprir o plasmado 

na referida informação, nomeadamente ponto III – Da Proposta em Sentido 

Estrito, alínea b), para, assim, se dar seguimento à alínea c), por 

forma a se concretizar o realojamento destes;------------------------ 

Considerando que, o casal, na presença da equipa técnica do Município, 

recusou, mais uma vez, desocupar voluntariamente o local onde 

atualmente se encontram, nomeadamente o edifício da Central de Águas; 

Assim, estando esgotadas todas as alternativas viáveis para o agregado 

familiar em causa, em matéria de realojamento, bem como o cumprimento 

da obrigação de desocupação e entrega do referido edifício, dever-se-

á adotar, então, o previsto no artigo 28.º, da lei n.º 81/2014, de 19 

de dezembro e ulteriores alterações.--------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Estrito--------------------------------- 
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Assim, em coerências com as razões de facto e de direito acima 

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

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

a) Apreciação pela Chefe de Divisão da Unidade Flexível de 2º Grau 

de Educação e Ação Social, Paula Cabugueira, em vista a sancionar os 

fundamentos explanados que versam sobre a resolução da ocupação sem 

título do agregado familiar em apreço, no cumprimento das orientações 

vertidas no artigo 28º, ponto 1 e seguintes, , da Lei n.º 81/2014, de 

19 de dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 32/2016, 

de 24 de agosto, para urgente afixação do edital na porta da ocupante; 

b) Caso a presente informação venha a merecer de concordância 

superior, deverá   ser remetida para o gabinete da Sra. Vereadora, 

Paula Chaves, para emissão da competente decisão;-------------------- 

c) Caso a presente proposta de resolução de ocupação sem título, 

referente à ocupante supra identificada, venha a merecer concordância 

superior, propõe-se que a mesma seja agendada para a próxima reunião 

do órgão executivo municipal, de acordo com o disposto no artigo n.º 

33, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em vista à sua 

aprovação.---------------------------------------------------------- 

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

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

(Germana Alhinho)--------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2021.05.26. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

27/05/2021 --------–------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

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

Ausentou-se da sala, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor 

Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, não tendo participado na 

análise, discussão e votação do assunto abaixo mencionado. ---------- 

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

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DE 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS. PROPOSTA N.º 30/GAP/2021. -------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Considerando que: --------------------------------------------------- 

1. É competência da Câmara Municipal dar cumprimento ao desiderato 

regulado na Lei nº 27/2006, de 03 de julho (Lei de Bases da Proteção 

Civil), na sua atual redação, nomeadamente, prevenir os riscos 

coletivos, designadamente: o risco de incêndio florestal, a ocorrência 

de acidente grave ou de catástrofes, a proteção da vida humana, de 

bens, de valores culturais e ambientais de elevado interesse público; 
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2. Igual previsão é feita relativamente aos objetivos fundamentais da 

proteção civil municipal, nos termos do disposto na Lei nº 65/2007, 

de 12 de novembro, na sua redação atual; ---------------------------- 

3. Igual previsão é feita relativamente aos objetivos da Prevenção e 

da Defesa da Floresta Contra Incêndios, nos termos do disposto na Lei 

nº 76/2017, de 17 de agosto; ---------------------------------------- 

4. O socorro e a proteção de pessoas e bens a nível municipal têm 

custos inerentes, no caso elevados, em função: da área geográfica, da 

população residente, da população flutuante, dos objetivos de 

segurança de toda a população que vive e/ou circula pelo município, 

assim como do seu património em geral. ------------------------------ 

5. Compete à Câmara Municipal, no âmbito das suas competências, “Apoiar 

atividades de natureza social (…) ou outra de interesse para o 

município”, como é o caso das Associações Humanitárias de Bombeiros 

do Município de Chaves, nos termos da alínea u) do nº 1 do artigo 33º 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------------- 

6. Entre a contratação excluída prevista no Código dos Contratos 

Públicos, Decreto – Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, encontram-se os 

“contratos cujo objeto principal consista na atribuição, por qualquer 

das entidades adjudicantes referidas no nº 1 do artigo 2º, de subsídios 

ou subvenções de qualquer natureza” (artigo 5º, nº 4, alínea c); ---- 

7. Estabelece o nº 6, alínea a) do citado normativo que à formação dos 

referidos contratos são aplicáveis os princípios gerais da atividade 

administrativa e as normas que concretizem preceitos constitucionais 

constantes do Código do Procedimento Administrativo, os quais se 

mostram aqui acautelados; ------------------------------------------- 

8. Neste desiderato é possível celebrar contrato com as Associações 

Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Município, tendo em vista a 

concretização das competências acima descritas; --------------------- 

9. É fundamental para a gestão das Associações Humanitárias de 

Bombeiros Voluntários (AHBVs) e em particular para a sua tesouraria, 

saber as verbas de apoio que lhes serão disponibilizadas ao longo do 

ano; --------------------------------------------------------------- 

10. Além de toda a cooperação institucional recíproca, dos Corpos de 

Bombeiros com a Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e todos os 

agentes de proteção civil em termos operacionais, de prevenção, 

sensibilização, formação e outras, as AHBVs têm sido parceiros 

privilegiados em vários domínios; ----------------------------------- 

11. Mesmo com a grande dedicação dos Voluntários, as AHBV’s têm 

necessidade de possuir um corpo mínimo permanente para fazer face às 

ocorrências que a todo o momento ocorrem; --------------------------- 

12. Desde o ano de 2018, o Governo, via protocolo entre a Autoridade 

Nacional de Proteção Civil e a Câmara Municipal, repartem de forma 

equitativa os custos das 3 Equipas de Intervenção Permanente (EIPs) 

do Município; ------------------------------------------------------- 

13. A verba atribuída às EIPs, desde a sua implementação, que não é 

considerada como subsídio, bem como a verba com vista a assegurar a 

constituição do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais 

(DECIF) para o período mais vulnerável à ocorrência de incêndios 

florestais. No entanto, a sua proveniência do orçamento municipal faz 

razão à sua qualificação de componentes variáveis do subsídio; ------ 

14. A Câmara Municipal de Chaves irá atribuir um subsídio 

extraordinário às Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários, 

tal como o fez no ano de 2020. -------------------------------------- 

15. No cumprimento do Artigo 290º. A do CCP é designado gestor do 

contrato, o Técnico Superior Sílvio Silva Sevivas, competindo-lhe em 
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traços gerais, acompanhar permanentemente a boa execução do contrato 

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

Assim, proponho que a Exma. Câmara delibere: ------------------------ 

1. Aprovar a minuta do contrato, que se considera fazer parte 

integrante desta proposta, a realizar com as 3 Associações 

Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Município de Chaves enquanto 

detentoras de Corpos de Bombeiros: AHBV de Vidago, AHBV de Salvação 

Pública e AHBV Flavienses. ------------------------------------------ 

2. Apoiar as atividades supramencionadas através da celebração de 

contrato com as Associações Humanitárias titulares dos Corpos de 

Bombeiros do Município, nos termos da alínea u) do nº1 do artigo 33º 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, concedendo um subsídio anual, a 

ser pago semestralmente, no valor de 35.000,00€, a cada uma das AHBV 

acima referidas. ---------------------------------------------------- 

3. Apoiar ainda cada uma das 3 AHBV, através de um subsídio 

extraordinário, no valor de 9.000.00€ para fazer face às exigências e 

necessidades crescentes no que diz respeito ao apetrechamento e 

requalificação e adequação de infraestruturas dos Corpos de 

Bombeiros.---------------------------------------------------------- 

Chaves, 5 de junho de 2021 ------------------------------------------ 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

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

Regista-se a entrada na sala, do Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, retomando a sua 

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

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

 

 

2. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À “ASSOCIAÇÃO DE 

PEREGRINOS FLAVIENSES”. PROPOSTA N.º 61/GAP/21. --------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A Associação de Peregrinos Flavienses, NIPC 507 911 547, sedeada em 

Chaves, no Largo do Monumento – Edifício Nova York, Bloco 5, Sala 4, 

através do documento registado na Secção Administrativa da Câmara 

Municipal, em anexo, vem solicitar o habitual apoio da autarquia, para 

custear as despesas que efetuaram aquando da deslocação ao Santuário 

de Fátima. ---------------------------------------------------------- 

Considerando que a Associação de Peregrinos Flavienses, não tem meios, 

para, por si só, realizar esta ação. -------------------------------- 

Considerando que este apoio financeiro tem em vista a concretização 

de atividades e ações geradoras de dinâmicas sociais; --------------- 

Considerando que sem o apoio da autarquia a Associação terá muitas 

dificuldades em honrar os compromissos que assumiu com a realização 

de atividades. ------------------------------------------------------ 

Considerando que o pedido da entidade em referência se enquadra no 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras, aprovado 

pelo Executivo Municipal em reunião de 26 de março de 2015 e sancionado 
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pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

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

Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 

pelo disposto na alínea o), do número 1, do artigo 33º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, pode, legalmente, o executivo municipal 

deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

existentes, nomeadamente no apoio a atividades de interesse municipal, 

de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra. ------ 

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

Atendendo às razões expostas, sou de submeter à aprovação do executivo 

camarário a seguinte proposta: -------------------------------------- 

• Apoiar financeiramente a “Associação de Peregrinos Flavienses”, 

no montante de 3.000,00 € (três mil euros); -------------------------   

• Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à 

entidade peticionária; ---------------------------------------------- 

• Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal 

liberalidade e para o fim em vista em Jornal Local e/ou em Boletim 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

• Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta à 

Divisão de  Administração Geral para ulterior operacionalização; ---- 

• A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04 07 01 99; ----------------------------------------------- 

• Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso, anexa-se à presente informação documento contabilístico da 

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

Chaves, 01 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

3. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO “ASSOCIAÇÃO DE 

PARAQUEDISTAS DO ALTO TÂMEGA”. PROPOSTA Nº 62/GAP/21. --------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A Associação de Paraquedistas do Alto Tâmega, NIPC 504125133, com sede 

na Rua Dom Gualdim Pais, Freguesia de Vilar de Nantes, concelho de 

Chaves, solicita, através do documento em anexo, apoio para a 

concretização das atividades calendarizadas no Plano de Atividades; 

Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista a 

concretização de atividades e ações de caráter desportivo, ligado ao 

Paraquedismo, praticado por entusiastas da modalidade no concelho; -- 

Considerando que esta associação é promotora de atividades 

desportivas, recreativas e de convívio social, ao nível da formação 

desportiva, atuando positivamente na ocupação dos tempos livres dos 

flavienses, e por sua vez, imprimindo hábitos e motivações para a 

prática desportiva continuada; -------------------------------------- 

Considerando que a prática desportiva é indispensável ao funcionamento 

harmonioso da sociedade, constituindo um importante fator de 

equilíbrio e bem-estar dos cidadãos contribuindo para o 

desenvolvimento físico e intelectual dos seus atletas; -------------- 
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Considerando que os entusiastas flavienses do paramotor, com valentia 

para a modalidade, poderão saltar, e experimentar uma sensação única 

que é apenas proporcionada por eventos de paraquedismo e paramotor; - 

Considerando o evento do plano “vem saltar connosco, 2021”, contempla 

também uma sessão de demonstração sendo possíveis diversas modalidades 

de saltos em Para-quedas, Parapente, Paramotor e Paratrik, Asa Delta, 

Slom, Saltos Tandem, Bilugares de Parapente; ------------------------ 

Considerando que todas estas modalidades serão coordenadas pela APAT, 

que já conta com três décadas de atividades desportivas desde a sua 

fundação; ---------------------------------------------------------- 

Considerando que os apoios às entidades em referência se enquadram no 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras, aprovado 

pelo Executivo Municipal em reunião de 26 de março de 2015 e sancionado 

pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

abril de 2015; ------------------------------------------------------ 

Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 

pelo disposto na alínea u) do número 1, do artigo 33º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, pode, legalmente, o executivo municipal 

deliberar apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município; ------ 

Considerando que o contrato programa de desenvolvimento desportivo, a 

celebrar com as associações, está excluído do âmbito de aplicação do 

Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas 

previstas no referido código nos Artigos 5º e 5º B, sendo, no entanto, 

sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no 

Artigo 1º A do CCP; ------------------------------------------------- 

No cumprimento do Artigo 290º. A do CCP é designado gestor do contrato, 

o Chefe de Divisão de Juventude e Desporto, José Maciel Rua Duque, 

competindo-lhe em traços gerais, acompanhar permanentemente a boa 

execução do contrato programa. -------------------------------------- 

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

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à 

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta: --------------- 

a) Que seja apoiado o Associação dos Paraquedistas do Alto Tâmega, 

no valor de 3 000€, (três mil euros), para levar a cabo as atividades 

propostas no Plano de Atividades 2021; ------------------------------ 

b) Simultaneamente, que seja aprovada a adenda da minuta do contrato-

programa de desenvolvimento desportivo a celebrar com a entidade, 

conforme documento anexo a esta proposta, devendo ser legitimado o 

Presidente da Câmara Municipal a outorgar, em representação do 

Município, o referido documento; ------------------------------------ 

c) Caso o presente Proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 

- Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 

como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos 

na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; --------------------------------- 

- Dar inteiro cumprimento ao estabelecido no artigo 27º. Do Decreto-

Lei 273/2009, em matéria de publicitação dos contratos-programa que 

vierem a ser celebrados; -------------------------------------------- 

- Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada; --- 

d) Remeter a presente proposta à Divisão de Administração Geral para 

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

e) A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04.07.01.02. ----------------------------------------------- 



                                                                F. 84 

                                                                  _____________________ 

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

Atraso, anexam-se à presente informação documentos contabilísticos da 

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

Chaves, 02 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz)---------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

4. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ENTIDADES DESPORTIVAS. 

PROPOSTA Nº 63/GAP/2021. -------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando as solicitações de apoio financeiro, para o ano de 2019, 

efetuadas ao Município, pelas entidades sedeadas no concelho de 

Chaves, a seguir identificadas: ------------------------------------- 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA “O SAMURAI” NIPC 509 125 034, com sede na Rua 

Dom Jerónimo de Ataíde, Antiga Escola n.º 4, Campo de Cima, freguesia 

da  Madalena, concelho de Chaves, solicita o apoio da autarquia, para 

a prática de desportos de combate nas diversas modalidades, de acordo 

com o Plano de Atividades, bem como para apoio a obras de recuperação 

na sede, devida a estragos provocados por inundações, motivadas pelo 

rebentamento da conduta da água provocada pelas temperaturas 

negativas. --------------------------------------------------------- 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA, FORMATIVA, DESPORTIVA e SOCIAL - CASA 

DA CULTURA DE VIDAGO, NIPC 502 063 076, com sede no Largo da Praça, 

14, em Vidago, concelho de Chaves, solicitou o apoio da autarquia na 

concretização das atividades previstas no Plano de Atividades; ------ 

Considerando que os apoios financeiros solicitados têm em vista a 

concretização de atividades e ações de caráter desportivo geradoras 

de dinâmicas benéficas para a população, pelo seu inquestionável 

contributo para o bem-estar físico e para o convívio da população; -- 

Considerando que estes clubes são promotores de atividades 

desportivas, recreativas e de convívio social, atuando positivamente 

na ocupação dos seus tempos livres, e por sua vez, imprimindo hábitos 

e motivações para a prática desportiva continuada; ------------------ 

Considerando que estas entidades desportivas em muito contribuem para 

o desenvolvimento físico e intelectual dos seus atletas; ------------ 

Considerando que os apoios às entidades em referência se enquadram no 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras, aprovado 

pelo Executivo Municipal em reunião de 26 de março de 2015 e sancionado 

pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

abril de 2015; ------------------------------------------------------ 

Considerando, que no uso das competências determinadas pelo disposto 

na alínea u) do número 1, do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar apoiar 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

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

Considerando que o contrato programa de desenvolvimento desportivo, a 

celebrar com as associações, está excluído do âmbito de aplicação do 

Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas 

previstas no referido código nos Artigos 5º e 5º B, sendo no entanto 



                                                                F. 85 

                                                                  _____________________ 

 
sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no 

Artigo 1º A do CCP; ------------------------------------------------- 

No cumprimento do Artigo 290º. A do CCP é designado gestor do contrato, 

o Chefe de Divisão de Juventude e Desporto, José Maciel Rua Duque, 

competindo-lhe em traços gerais, acompanhar permanentemente a boa 

execução do contrato programa. -------------------------------------- 

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

Atendendo às razões expostas, submeto à aprovação do executivo 

camarário a seguinte proposta: -------------------------------------- 

a) Que sejam apoiadas as instituições constantes do quadro sinótico 

anexo, com o valor nele especificado; ------------------------------- 

b) Simultaneamente, que seja aprovada a minuta do contrato-programa 

de desenvolvimento desportivo a celebrar com as Associações, conforme 

documento anexo a esta proposta, devendo ser legitimado o Presidente 

da Câmara Municipal a outorgar, em representação do Município, o 

referido documento; ------------------------------------------------- 

c) Caso o presente Proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 

- Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 

como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos 

na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; --------------------------------- 

- Dar inteiro cumprimento ao estabelecido no artigo 27º. Do Decreto-

Lei 273/2009, em matéria de publicitação dos contratos-programa que 

vierem a ser celebrados; -------------------------------------------- 

- Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada; --- 

d) Remeter a presente proposta ao Divisão de Administração Geral para 

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

e) A presente proposta tem cobertura orçamental através das rubricas 

mencionadas no quadro anexo. Em conformidade com a LCPA - Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso, anexam-se à presente informação 

documentos contabilísticos da Divisão Financeira. ------------------- 

Chaves, 2 de junho de 2021 ------------------------------------------ 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
Quadro Sinótico 

Anexo à Proposta Nº 63/GAP/2021 

 

Entidades 
Apoio 

 Financeiro 

Classificação  

Económica 

 

Finalidade 

 

 

 

Associação Portuguesa “O 

Samurai” 

 

 

2.000,00 

 

 

1.500.00 

  

 

 

 

 

Plano de Atividades 

 

 

Obras de recuperação na sede, devida a 

estragos provocados por inundações, 

motivadas pelo rebentamento da conduta 

da água provocada pelas temperaturas 

negativas. 

 

 

Associação Cultural, 

Recreativa, Formativa, 

Desportiva e Social – 

Casa da Cultura de Vidago 

 

 

3.500.00 

  

Plano de Atividades 

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

MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ----------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 
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Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501205551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves, e poderes para o ato conferidos por deliberação camarária 

de … de ……… de 2021; ------------------------------------------------ 

E ------------------------------------------------------------------ 

Segundo: …………………….., com o NIPC………………, com sede na ……………………………em……………, 

neste ato legalmente representada por ……………….., (estado civil), 

residente em………….,  titular do Cartão de Cidadão nº……………….., válido 

até …………….., com poderes para o ato conferidos por deliberação da 

…………… de ………………………… ------------------------------------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária, de …/…/2020, foi aprovada  

a Proposta n.º 63/GAP/2021, consubstanciada na comparticipação 

financeira a Associações/Entidades de caráter desportivo, sedeadas no 

Concelho de Chaves, referente ao ano económico de 2021; ------------- 

Nos termos dos artigos 46º e 47º, da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro 

(Lei de Bases do Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao 

associativismo desportivo e com o regime dos contratos-programa de 

desenvolvimento desportivo previsto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 

de outubro, em conjugação com o disposto na alínea f), do nº2, do art. 

23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, ambos do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro,  é celebrado o presente Contrato-Programa 

de Desenvolvimento Desportivo, o qual se rege de acordo com o disposto 

nas cláusulas seguintes: -------------------------------------------- 

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

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

Constitui objeto do presente contrato a comparticipação financeira – 

Apoio ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento da Prática Desportiva, que o …………………., apresentou e 

este Município, referente ao ano 2021, na prática de atividades 

desportivas e recreativas, cujo Plano de Atividades se anexa a este 

contrato-programa. ------------------------------------------------- 

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

(Período de execução do contrato) ----------------------------------- 

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no presente ano de 2021. -------------------- 

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

(Comparticipação financeira) ---------------------------------------- 

1. A comparticipação financeira de natureza pecuniária, a prestar pelo 

Município de Chaves o ………………, é de ……………….. € (…………………), nos termos 

do Programa de Atividades, à data, apresentado. --------------------- 

2. O Município de Chaves concede, ainda, …………………… ------------------- 

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

(Disponibilização financeira) --------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao ……………………., 

será liquidada da seguinte forma: Transferência para a conta com o 

…………………… ----------------------------------------------------------- 

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

(Obrigação de certificação das contas)i ----------------------------- 

1. O …………………., deve fazer certificar as suas contas por revisor oficial 

de contas ou por sociedade revisora de contas nos termos do disposto 

no nº 1, do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro.  

2. O ……………………, para efeitos do disposto no nº2, do artigo 20º, do 

Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro, deve possuir a sua contabilidade 

organizada por centro de custos que evidenciam os gastos e rendimentos 

por contrato-programa. ---------------------------------------------- 
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Cláusula 6ª --------------------------------------------------------- 

(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) ---------- 

O não cumprimento pelo …………………….., do princípio da igualdade de 

oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, das 

determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 

Conselho Nacional do Desporto (CND) e, de um modo geral, da legislação 

relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao 

desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas 

as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, 

implicará o cancelamento da comparticipação financeira. ------------- 

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

(Gestão do Contrato) ------------------------------------------------ 

Para efeitos do disposto no nº 1, do Artigo 290 – A, do CCP, foi 

designado como gestor do contrato o Chefe de Divisão da Juventude e 

Desporto, José Maciel Rua Duque, por deliberação de _________, com a 

função de proceder ao seu acompanhamento e monitorização. ----------- 

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

(Produção de efeitos) ----------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos no ano de 2021. ----------------- 

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

(Entrada em vigor) -------------------------------------------------- 

O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 

na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no nº1, 

do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. --------- 

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

(Publicação) ------------------------------------------------------- 

Nos termos do nº1, do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de 

outubro, este contrato-programa será publicado na página eletrónica e 

ou no boletim municipal desta autarquia. ---------------------------- 

Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------- 

Chaves, … de ……………. de 2021. ---------------------------------------- 

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

Nuno Vaz ------------------------------------------------------------ 

O Presidente do …………………………, ----------------------------------------- 

……………………….) -------------------------------------------------------- 

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

-  Plano de Atividades e Orçamento de 2021 -------------------------- 

-  Estatutos; ------------------------------------------------------- 

-  Indicação da morada da sede e endereço eletrónico; --------------- 

-  Ata da tomada de posse dos Órgãos Sociais; ----------------------- 

-  Último Relatório de Contas aprovado em Assembleia Geral; --------- 

-  Declaração de não dívida à Segurança Social ---------------------- 

-  Declaração de não dívida à Autoridade Tributária; ---------------- 

-  Registo do Beneficiário Efetivo da Associação. ------------------- 

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

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

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

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

 

 

5. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À CASA DO PESSOAL DO 

HOSPITAL DE CHAVES, SEDEADA, NO CONCELHO DE CHAVES. PROPOSTA N.º 

64/GAP/2021. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
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I – Da Exposição de Motivos ----------------------------------------- 

A CASA DO PESSOAL DO HOSPITAL DE CHAVES, NIPC 505 648 474, com sede 

na Avenida Dr. Francisco  Sá  Carneiro,  promotor  de  atividades 

desportivas e  recreativas, veio  através  do ofício com registo de 

entrada na Secção de Expediente Geral desta Câmara Municipal, com o 

nº 7686, no dia 28/05/2021, solicitar apoio da autarquia, na 

concretização da passeio de BTT, denominada “10ª Rota BTT, Trail e 

Caminhada da CPHC – PASSEIO ECOVIA do TÂMEGA ”, a realizar dia 4 de 

julho; ------------------------------------------------------------- 

Considerando a importância do desenvolvimento da modalidade de BTT no 

Concelho de Chaves, tendo a Casa do Pessoal do Hospital de Chaves 

organizado esta atividade ao longo dos últimos anos com grande sucesso 

a nível de qualidade e elevado número de participantes; ------------- 

Considerando que em edições anteriores se fizeram representar na 

prova, muitos atletas amantes da modalidade de ciclismo, vindo de 

todas as localidades do País bem como de outros países nomeadamente 

de França e Espanha, levando uma boa imagem do evento e da Cidade de 

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

Considerando também que este ano foi alargado o passeio, também para 

as modalidades de Trail e Caminhada --------------------------------- 

Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista a 

concretização de atividades e ações de carácter desportivo geradoras 

de dinâmicas benéficas para a população, pelo seu inquestionável 

contributo para o bem-estar físico e para o convívio da população; -- 

Considerando que as entidades desportivas em muito contribuem para o 

desenvolvimento físico e intelectual dos seus atletas; -------------- 

Considerando que o apoio às entidades em referência, se enquadra no 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras, aprovado 

pelo Executivo Municipal em reunião de 26 de março de 2015 e sancionado 

pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

abril de 2015; ------------------------------------------------------ 

Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 

pelo disposto na alínea u) do número 1, do artigo 33º, do Anexo 1, da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro de, legalmente, o executivo municipal 

deliberar apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

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

Considerando que a proposta está excluída do âmbito de aplicação do 

Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas 

previstas no referido código nos Artigos 5º e 5º B, sendo no entanto 

sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no 

Artigo 1º- A do CCP; ------------------------------------------------ 

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

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à 

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta: --------------- 

a) Apoiar financeiramente de acordo  com os   orçamentos  enviados  

pela  organização,  a  Casa do Pessoal do Hospital de Chaves, com o 

valor de 2.700,00 €, (dois mil e setecentos euros), para levar a cabo 

a 10ª Rota BTT, Trail e Caminhada da CPHC, denominada, “PASSEIO ECOVIA 

do TÂMEGA”. --------------------------------------------------------- 

b) Simultaneamente, que seja aprovada a minuta ao contrato-programa 

de desenvolvimento desportivo celebrado com a Casa do Pessoal do 

Hospital de Chaves, conforme documentos anexos a esta proposta, 

devendo ser legitimado o Presidente da Câmara Municipal a outorgar, 

em representação do Município, os referidos documentos; ------------- 

c) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 
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- Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 

como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos  

na  Lei nº 64/2013, de  27 de agosto; ------------------------------- 

- Dar  inteiro  cumprimento   ao  estabelecido  no   artigo  27º  do   

Decreto- Lei    273/2009, alterado  e  republicado   pelo  Decreto- 

Lei   41/2019, de  26 de  março   em   matéria  de publicitação dos 

contratos-programa que vierem a ser celebrados; --------------------- 

- Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada; --- 

d) Remeter a presente proposta à Divisão de Administração Geral para 

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

e) A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04.07.01.02; ----------------------------------------------- 

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

em Atraso, anexam-se à presente informação documentos contabilísticos 

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

Chaves, 02 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

6. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO E EM ESPÉCIE À ASSOCIAÇÃO 

VIDAGO FUTEBOL CLUBE DESTINADA À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE CARATER 

DESPORTIVO E MELHORIA DAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS. CONTRATO-

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO DE 2021. PROPOSTA 

N.º 67/GAPV/2021. --------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. A coletividade desportiva, cultural e recreativa do Vidago Futebol 

Clube, NIPC 501 877 517, instituição de utilidade pública, com sede 

no Campo de Jogos João de Oliveira, Vidago (União das Freguesias de 

Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras) 5425-316, 

concelho de Chaves, entidade  que  apresentou uma candidatura a apoio 

financeiro para as atividades desportivas a desenvolver na época 

desportiva de 2020/2021, bem como para o apoio na realização das obras 

de melhoramento do complexo desportivo, nomeadamente das dimensões do 

campo de jogos, em vista à realização das competições oficiais, para 

os quais necessita, ainda, que o Município lhes ceda uma parcela de 

terreno a ser desafetada do domínio público municipal. -------------- 

2. O Vidago Futebol Club, tem por fim estatutário principal promover 

a cultura física em todas as modalidades, sendo um clube desportivo 

eclético, que visa promover o fomento e a prática do futebol em 

diversas categorias e escalões, bem assim a prática e o desenvolvimento 

de diversas modalidades desportivas, promovendo o desenvolvimento 

cultural, educacional e social e, em geral, o bem-estar físico dos 

seus atletas, visando a formação de jovens atletas, independentemente 

da sua naturalidade, nacionalidade, género, raça, religião, condição 

social e económica ou convicções políticas, proporcionando-lhes a 

aprendizagem de uma modalidade desportiva e incutindo-lhes o gosto 

pela prática da atividade física, pela manutenção de hábitos de vida 

saudável e pelo exercício de uma cidadania ativa, contribuindo para a 

sua integração social, sem prejuízo da participação em competições 

oficiais do desporto amador, em especial ao nível sénior. ----------- 
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3. O Vidago Futebol fundamenta a sua candidatura ao apoio financeiro, 

para a execução do plano de atividades, da época desportiva 2021/2022, 

com especial enfoque para o ano de 2021, centrado na adaptação ao 

processo de formação e certificação da formação, já na nova época 

desportiva que se avizinha, em conjunto com a Geração Talentos de 

Chaves, no reforço do plano de acompanhamento da formação no período 

pós pandemia, na organização de diversas equipas e prática do futebol 

amador, numa equipa sénior e por jovens atletas, quer ao nível da 

formação, quer ao nível da competição, bem como no apoio para o 

melhoramento das infraestruturas desportivas, nomeadamente no que 

concerne às obras necessárias à adaptação do campo de jogos para 

poderem participar nas competições oficiais, nomeadamente da Divisão 

de Honra (Campeonato Distrital, Divisão de Honra da Associação de 

Futebol de Vila Real), alegando que, pese embora procure o equilíbrio 

financeiro, as receitas geradas ainda são insuficientes para suportar 

todas as despesas, situação agravada pela drástica diminuição de 

receitas decorrente das restrições da covid-19. --------------------- 

4. A atividade física e o desporto assumem um papel fundamental no 

processo de reabilitação, promoção e inclusão social, quer no domínio 

motor, quer no domínio cognitivo, afetivo-social e psicológico, bem 

assim, na promoção da saúde. ---------------------------------------- 

5. Nos termos do disposto no n.º1, do artigo 6.º da Lei n.º 5/2007, 

de 16 de janeiro – Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto – 

no âmbito da estratégia de generalização da prática da atividade física 

e desportiva dos portugueses, incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas 

e às autarquias locais, a promoção e a generalização da atividade 

física, enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição 

física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos. --------------- 

6. Os municípios dispõem de atribuições na promoção e salvaguarda 

dos interesses próprios das respetivas populações, competindo à Câmara 

Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

de doenças, em conformidade com o disposto na alínea f), do n.º 2, do 

artigo 23.º, e na alínea u) do n.º1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I, 

à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e posteriores alterações. ------ 

7. A atribuição, por parte do Estado, das regiões autónomas ou das 

autarquias locais, diretamente ou através de organismos dependentes, 

de apoios financeiros, materiais e logísticos, bem como de patrocínios 

desportivos, deve ser titulada mediante a celebração de contrato-

programa de desenvolvimento desportivo, nos termos previstos no 

Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na ulterior redação – Regime 

Jurídico dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo -. ---- 

8. O presente contrato programa fica sujeito aos princípios gerais 

da atividade administrativa (Código do Procedimento Administrativo) e 

aos princípios gerais da contratação pública, previstos no artigo 1.º-

A do Código dos Contratos Públicos – CCP - , na redação do  Decreto-

Lei nº111-B/2017, de 31 de agosto. ---------------------------------- 

9. De acordo com a alínea c), do n.º 4, do artigo 5.º do CCP, ao 

presente contrato programa não é aplicável a parte II do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------- 

10. Para efeitos do disposto no n.º 1, do Artigo 290.º-A, do CCP, é 
designado como gestor do contrato o Chefe de Divisão da Juventude e 

Desporto, José Maciel Rua Duque, competindo-lhe em traços gerais, 

acompanhar permanentemente a boa execução do contrato programa. ----- 

II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 
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Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e ao abrigo do 

disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 23.º, e na alínea u) do n.º 

1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na ulterior redação, e nas disposições combinadas previstas 

nos artigos 6.º, 8.º, 46.º e 47.º, todos da Lei n.º 5/2007, de 16 de 

janeiro - Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto -, e no 

Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação atualizada – 

Regime Jurídico dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 

-, tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário que adote 

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

a) Aprovar a presente proposta, consubstanciada na celebração de um 

contrato-programa com a coletividade desportiva Vidago Futebol Clube, 

NIPC 501 877 517, instituição de utilidade pública, com sede no Campo 

de Jogos João de Oliveira, Vidago (União das Freguesias de Vidago, 

Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras) 5425-316, concelho de 

Chaves, titulando a comparticipação financeira das atividades físicas 

desportivas e competitivas, para o ano de 2021, e a comparticipação 

na realização de obras de melhoramento das infraestruturas desportivas  

no valor global de €200.000,00 (duzentos mil euros), e concretizando 

os objetivos constantes do contrato-programa, assim discriminado: --- 

i) Comparticipação financeira de natureza pecuniária 

(desenvolvimento do programa de atividades desportivas – Plano de 

Atividades) - €35.000,00 (trinta e cinco mil euros); ---------------- 

ii) Comparticipação nos encargos associados à realização de obras 

inerentes ao “Projeto de Modernização das Infraestruturas Desportivas 

do Complexo Desportivo João de Oliveira - Vidago” - €165.000,00 (cento 

e sessenta e cinco mil euros); -------------------------------------- 

b) Aprovar a concessão de comparticipação em espécie, mediante a 

cedência gratuita de uma parcela de terreno com a área de 206,00m2, 

necessária à realização das obras de modernização das infraestruturas 

desportivas do complexo desportivo João de Oliveira – Vidago, melhor 

identificada na planta anexa à minuta do contrato programa, impostas 

pelas entidades que regulam as competições oficiais, a desafetar do 

domínio público municipal e logo que o procedimento de desafetação se 

encontre concluído, sendo, para o efeito, concretizada a cedência 

mediante o título contratual adequado; ------------------------------ 

c) Que o valor a atribuir à parcela, em respeito pelo princípio da 

onerosidade da cedência dos bens públicos, seja de €1,00/m2, de acordo 

com o critério que tem sido utilizado pelo Município na alienação de 

bens do seu domínio privado, por razões de interesse público, 

totalizando o valor de €206,00 (duzentos e seis euros), perfazendo o 

valor total do apoio a conceder – financeiro e em espécie – o montante 

global de €200.206,00 (duzentos mil e duzentos e seis euros); ------- 

d) Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo contrato-programa 

de desenvolvimento desportivo, cujo teor se dá por integramente 

reproduzido; ------------------------------------------------------- 

e) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 

i) Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, 

bem como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos 

previstos na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; ----------------------- 

ii) Dar publicitação ao contrato-programa, em inteiro cumprimento do 

estipulado no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, 

na redação atualizada; ---------------------------------------------- 

iii) Dar conhecimento à entidade interessada do teor da decisão 

tomada; ------------------------------------------------------------ 
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f) A presente proposta tem cobertura na nas seguintes rubricas 

orçamentais: 04.07.01.02 (€35.000,00 – Apoio à concretização do Plano 

de Atividades) e 08.07.01.06 (€165.000,00 – Apoio para a realização 

de obras inerentes ao “Projeto de Modernização das Infraestruturas 

Desportivas do Complexo Desportivo João de Oliveira - Vidago”), sendo 

certo que, em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso, anexam-se ainda à presente proposta os 

documentos contabilísticos da Divisão de Gestão Financeira. --------- 

Chaves, 07 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

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

Nuno Vaz ----------------------------------------------------------- 

Anexos: ------------------------------------------------------------ 

- Plano de Atividades para a época desportiva 2021/2022; ------------ 

- Programa das obras a realizar no complexo desportivo João de 

Oliveira-Vidago; --------------------------------------------------- 

- Estatutos; -------------------------------------------------------- 

- Ata de tomada de posse dos órgãos sociais; ------------------------ 

- Declaração tributária e da segurança social; ---------------------- 

- Declaração do Registo Central de Beneficiário Efetivo; ------------ 

- Minuta do Contrato Programa. -------------------------------------- 

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

MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ----------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501205551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves, e poderes para o ato conferidos por deliberação camarária 

de … de ……. de 2021; ------------------------------------------------ 

E ------------------------------------------------------------------ 

Segundo: VIDAGO FUTEBOL CLUBE, NIPC 501 877 517, instituição de 

utilidade pública, com sede no Campo de Jogos João de Oliveira, Vidago 

(União das Freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras) 5425-316, neste ato legalmente representado pelo 

Presidente da Direção, Paulo José Mendes Lopes, titular do Cartão de 

Cidadão nº …., válido até ….., com poderes para o ato conferidos por 

deliberação da Direção do Vidago Futebol Clube de ….. --------------- 

Considerando que, por deliberação camarária de ………., foi aprovada a 

Proposta nº 67/GAPV/2021, consubstanciada na atribuição de 

comparticipação financeira e em espécie, para a época desportiva 

2021/2022, referente ao ano económico de 2021; ---------------------- 

Nos termos do disposto nos Artigos 6.º, 8.º, 46.º e 47.º, todos da Lei 

n.º 5/2007, de 16 de janeiro (Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao associativismo 

desportivo e com o regime dos contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo previsto no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na 

redação atualizada, em conjugação com o disposto na alínea f), do n.º 

2, do artigo 23.º, e na alínea u) do n.º 1 do Artigo 33.º, ambos do 

Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação, é 

celebrado o presente Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, 

o qual se rege de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes: ---- 

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

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

1. Constitui objeto do presente contrato o apoio financeiro – Apoio 

ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento da Prática Desportiva, que o Vidago Futebol Clube 

apresentou e este Município, para a época desportiva 2021/2022, 
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referente ao ano económico de 2021, na prática de atividades 

desportivas, recreativas e de convívio social, ao nível da formação 

de crianças e jovens, bem como de competição na Divisão de Honra 

Distrital – AFVR - ao nível da equipa sénior de futebol, cujo Plano 

de Atividades se anexa a este contrato-programa. -------------------- 

2. O apoio financeiro concedido abrange, ainda, a comparticipação na 

requalificação e melhoramento das infraestruturas desportivas do 

Complexo Desportivo João de Oliveira – Vidago, de acordo com o programa 

apresentado, anexo a este contrato, cujas obras da responsabilidade 

do segundo outorgante devem estar concluídas até ao final do mês de 

agosto de 2021. ----------------------------------------------------- 

3. Constitui, ainda, parte do presente contrato um apoio em espécie 

consubstanciado na cedência gratuita da parcela de terreno demarcada 

a cor laranja, na planta anexa, após a concretização da sua desafetação 

do domínio público municipal, em vista à viabilização das obras 

previstas no n.º 2 antecedente. ------------------------------------- 

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

(Período de execução do contrato) ----------------------------------- 

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos na época desportiva 2021/2022, referente ao 

ano económico de 2021. ---------------------------------------------- 

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

(Concessão de apoios) ---------------------------------------------- 

1. A comparticipação financeira, de natureza pecuniária, a prestar 

pelo Município de Chaves ao Vidago Futebol Clube é de 200 000,00 € 

(duzentos mil euros), nos termos do Programa de Atividades, 

oportunamente apresentado. ------------------------------------------ 

2. A liquidação da comparticipação financeira em causa obedecerá ao 

seguinte plano de pagamentos, de acordo com as rubricas das despesas 

correntes e de capital respetivas: ---------------------------------- 

• Atividades Desportivas ---------------------------------------- 

a) €35.000,00, na data de assinatura do presente Contrato-Programa; - 

• Requalificação e melhoramento das infraestruturas desportivas do 

Complexo Desportivo João de Oliveira-Vidago ------------------------- 

a) €65.000,00, na data de assinatura do presente Contrato-Programa; 

b) €50.000,00, durante o mês de julho de 2021; ------------------- 

c) e €50.000,00, durante o mês de agosto de 2021. ---------------- 

3. A comparticipação financeira em causa, será suportada pela rubrica 

orçamental 04.07.01.02, relativamente ao “Apoio à concretização do 

Plano de Atividades” no valor de €35.000,00, correspondendo ao 

presente encargo o Compromisso n.º     /2021, e pela rubrica orçamental 

08.07.01.06, relativamente ao “Apoio para a realização de obras 

inerentes ao - Projeto de Modernização das Infraestruturas Desportivas 

do Complexo Desportivo João de Oliveira - Vidago” no valor de 

€165.000,00, correspondendo ao presente encargo o Compromisso nº     

/2021, ambos  extraídos do sistema informático de apoio à execução 

orçamental. -------------------------------------------------------- 

4. O primeiro outorgante concede, também, um apoio em espécie ao 

segundo outorgante, mediante a cedência gratuita da parcela de terreno 

com a área de 206,00m2, identificada a cor laranja na planta à escala 

1/500, em anexo, com o valor atribuído de €206,00, em vista à 

concretização das obras de requalificação e melhoramento das 

infraestruturas desportivas do Complexo Desportivo João de Oliveira – 

Vidago, no intuito de concretizar o programa de desenvolvimento 

desportivo apresentado e, muito concretamente, a realização dos jogos 

de futebol nas competições oficiais. -------------------------------- 
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5. A cedência gratuita do direito de propriedade referido no número 

anterior, será formalizada mediante a celebração de escritura pública 

de doação, a outorgar junto dos serviços competentes do Primeiro 

Outorgante - Município de Chaves -, logo que se encontrem reunidas as 

condições jurídico-administrativas indispensáveis para o efeito. ---- 

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

(Disponibilização financeira) --------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao Vidago 

Futebol Clube será liquidada através de transferência bancária para o 

IBAN: PT50 0045 2236 4017 5452 0611 4. ------------------------------ 

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

(Obrigação de certificação das contas)ii ---------------------------- 

1. O Vidago Futebol Clube deve fazer certificar as suas contas por 

revisor oficial de contas ou por sociedade revisora de contas nos 

termos do disposto no n.º 1, do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

273/2009, de 1 de outubro, na redação atualizada. ------------------- 

2. O Vidago Futebol Clube, para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 

20.º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro, na redação atualizada, 

deve possuir a sua contabilidade organizada por centro de custos que 

evidenciem os gastos e rendimentos por contrato-programa. ----------- 

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

(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) ---------- 

O não cumprimento pelo Vidago Futebol Clube do princípio da igualdade 

de oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, das 

determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 

Conselho Nacional do Desporto (CND) e, de um modo geral, da legislação 

relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao 

desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas 

as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, 

implicará o cancelamento da comparticipação financeira. ------------- 

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

(Gestão do Contrato) ------------------------------------------------ 

Para efeitos do disposto no nº 1, do Artigo 290 – A, do CCP, foi 

designado como gestor do contrato o Chefe de Divisão da Juventude e 

Desporto, José Maciel Rua Duque, por deliberação de 18/02/2021, 

competindo-lhe em traços gerais, acompanhar permanentemente a boa 

execução do contrato programa. -------------------------------------- 

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

(Princípios da contratação pública) --------------------------------- 

1. O presente contrato programa fica sujeito aos princípios gerais 

da atividade administrativa (Código do Procedimento Administrativo) e 

aos princípios gerais da contratação pública, previstos no artigo 1.º-

A do Código dos Contratos Públicos – CCP - , na redação do  Decreto-

Lei n.º111-B/2017, de 31 de agosto. --------------------------------- 

2. De acordo com a alínea c), do n.º 4, do artigo 5.º do CCP, ao 

presente contrato programa não é aplicável a parte II do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------- 

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

(Produção de efeitos) ----------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos no ano de 2021. ------------------ 

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

(Entrada em vigor) -------------------------------------------------- 

O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 

na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no n.º1, 

do artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na 

redação atualizada. ------------------------------------------------- 
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Cláusula 11ª -------------------------------------------------------- 

(Publicação) ------------------------------------------------------- 

Nos termos do n.º1, do artigo 14.º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 

de outubro, na redação atualizada, este contrato-programa será 

publicado na página eletrónica e ou no boletim municipal desta 

autarquia. --------------------------------------------------------- 

Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------- 

Chaves, ….. de …..de 2021. ------------------------------------------ 

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

Nuno Vaz ------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Direção do Vidago Futebol Clube, -------------------- 

Paulo Lopes --------------------------------------------------------- 

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Registo Central do Beneficiário Efetivo; -------------------------- 

- Plano Anual de Atividades da época 2021/2022; --------------------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

Social e finanças; -------------------------------------------------- 

- Cópia dos Estatutos; ---------------------------------------------- 

- Ata da tomada de posse dos corpos sociais; ------------------------ 

- Ata da Direção a aprovar a minuta. -------------------------------- 

- Planta à escala 1/500 com a implantação das obras a realizar e 

identificação da parcela de terreno objeto de cedência. ------------- 
1 Aplicável apenas quando os apoios concedidos sejam superiores a € 50 

000,00, nos termos do artigo 20.º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 

de outubro na redação atualizada. ----------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, NUNO VAZ. --------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 6. -– 

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

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ENG. VICTOR SANTOS. -------------------- 
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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.º 7. -– 

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

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

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

 

 

3.3. RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO- PROCESSO 256/18 

– HERMINIO ALVES DO FUNDO – RUA CÂNDIDO SOTTO MAYOR/CANTO DO RIO – 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MADALENA E SAMAIÕES - INFORMAÇÃO N.º 

170/UVCH/21, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DO ARQ. 

ANTÓNIO MALHEIRO, DATADA DE 24 DE MAIO DE 2021. --------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1. O requerente, na qualidade de titular do processo n.º 256/18, e 

por intermédio do requerimento n.º 744/21, solicita a aprovação das 

alterações ao projeto de arquitetura referente às obras de 

reconstrução e ampliação de um imóvel situado entre a Rua Cândido 

Sotto Mayor e o Canto do Rio, na união das freguesias da Madalena e 

Samaiões, em Chaves, tituladas pelo alvará de obras de reconstrução 

n.º 136/19. -------------------------------------------------------- 

Como algumas dessas alterações configuram mudanças no desenho das 

fachadas, não se poderão integrar do disposto no n.º 2 do artigo 83.º 

do RJUE, pelo que, e em coerência com o procedimento anterior, o 

projeto de alterações foi submetido à DRCN. ------------------------- 

1.2. INSTRUÇÃO DO PEDIDO -------------------------------------------- 

1.2.1. O pedido está instruído, para além do requerimento, com os 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

• CD com o pedido de aprovação do projeto de arquitetura em formato 

digital: peças escritas em formato “.PDF” e peças desenhadas em formato 

“.DWF” e “.PDF”; ---------------------------------------------------- 

• Termos de responsabilidade do coordenador e do autor do projeto 

de arquitetura (alterações), acompanhados por declaração da Ordem dos 

Arquitetos e seguro de responsabilidade civil profissional; --------- 

• Memória descritiva e justificativa do projeto de arquitetura; - 

• Peças desenhadas do projeto de arquitetura: plantas, cortes e 

alçados do construído e plantas, cortes e alçados das alterações. --- 

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

2.1. NO REGIME JURÍDICO -------------------------------------------- 

O presente pedido enquadra-se no previsto nos n.os 1 e 3 do artigo 83.º 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e posteriores alterações, 

que estabeleceu o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

(RJUE), estando sujeitas ao procedimento previsto no artigo 27.º desse 

diploma legal. ------------------------------------------------------ 

2.2. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ----------- 

Instrumentos de planeamento em vigor – PDM: ------------------------- 

De acordo com extrato da planta n.º 34A do Plano Diretor Municipal, o 

edifício localiza-se em classe 1 – Espaços Urbanos e Urbanizáveis, 

categoria 1.1 – cidade de Chaves; ----------------------------------- 

São aplicáveis as regras de edificabilidade definidas no artigo 19.º 

do regulamento do PDM, alterado e republicado por intermédio do aviso 

acima referido, designadamente as constantes da alínea a) do seu n.º 

2. ----------------------------------------------------------------- 

2.3. PARECER EXTERNO ------------------------------------------------ 
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2.3.1. Considerada a sua inclusão dentro da área de proteção a um 

monumento nacional, a aprovação do pedido em análise deverá ser 

precedida de um parecer favorável da administração do património 

cultural competente, nos termos das disposições combinadas do n.º 4 

do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e do artigo 13.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro; assim, o referido projeto 

de arquitetura foi submetido, por intermédio da plataforma SIRJUE, à 

Direção Regional da Cultura do Norte, que, por intermédio da informação 

n.º S-2021/552991, emitiu um parecer não favorável, cujo conteúdo 

deverá ser comunicado ao requerente. -------------------------------- 

2.3.2. Esse parecer não favorável é fundamentado nas reservas à 

demolição das paredes de pedra ao nível do piso 1 para ampliação dos 

espaços interiores sobre os corpos balançados existentes, alterando a 

sua constituição, bem como a dimensão original dos vãos. ------------ 

3 – PARECER --------------------------------------------------------- 

Nos termos do n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de 

setembro, não podem ser concedidas pelo município licenças para obras 

de construção e para quaisquer trabalhos que alterem a distribuição 

de volumes e coberturas ou o revestimento exterior dos edifícios sem 

prévio parecer favorável da administração do património cultural 

competente. Assim, face ao parecer “não favorável” da DGPC não será 

possível ao município aprovar o projeto de alterações apresentado. -- 

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

4.1. Em face do acima exposto, propõe-se que este assunto seja 

submetido à próxima reunião da Câmara Municipal, com vista a deliberar 

o indeferimento das alterações ao projeto de arquitetura apresentadas 

por intermédio do requerimento n.º 744/21, com base na alínea c), do 

número 1, do artigo 24.º, do RJUE. ---------------------------------- 

4.2. Caso a presente proposta venha a ser superiormente sancionada, e 

nos termos do n.º 1 do artigo 121.º do Código do Procedimento 

Administrativo, deverá ser dado conhecimento aos requerentes do 

projeto de decisão referente ao seu pedido e proposto pela presente 

informação. -------------------------------------------------------- 

4.3. Deverá ainda, nos termos das disposições combinadas dos artigos 

121.º e 122.º, ambos do citado Código, ser concedido o prazo de dez 

(10) dias aos requerentes para, querendo, vir a processo dizer o que 

se lhe oferecer quanto ao presente projeto de decisão. ------------- 

4.4. Propõe-se ainda que o requerente seja convidado a apresentar um 

novo projeto de alterações, onde seja dado cumprimento às questões 

indicadas no parecer da DRCN. --------------------------------------- 

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

Chaves, 24 de maio de 2021 ----------------------------------------- 

O técnico superior  ------------------------------------------------ 

(António J. P. Malheiro Rodrigues) --------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. 

RUI LOPES, DE 24 DE MAIO DE 2021. ---------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 24 DE 

MAIO DE 2021: ------------------------------------------------------ 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.4. LICENCIAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR COM 

ANEXO/COMÉRCIO E SERVIÇOS – RUA DA PAZ – OUTEIRO SECO – RUBEN MIGUEL 

JESUS GONÇALVES – PROCESSO Nº 398/21 – INFORMAÇÃO Nº 963/SCOU/2021 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA 

ENGENHEIRA MARIA JOÃO CHAVES, DATADA DE 2021.05.21. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Introdução ---------------------------------------------------- 

1.1. Pretensão do requerente ---------------------------------------  
Vem o Sr. Ruben Miguel Jesus Gonçalves  na qualidade de proprietária, 

através do  requerimento nº 1182/21 dar inicio ao processo  

n.º398/21com vista  ao licenciamento de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, na obra de construção de imóvel destinado 

a habitação, comercio e serviços  nos termos  da alínea c) do ponto 2 

do artigo 4 do RJUE (Regime jurídico de edificações e urbanização), 

situada na rua da Paz união de freguesias de Santa Cruz/Trindade e 

Sanjurge. apresentando para o efeito o respetivo projeto de 

arquitetura. ------------------------------------------------------- 

2. Enquadramento do pedido ---------------------------------------  

2.1. Enquadramento no regime jurídico ------------------------------ 
2.1.1. O controlo prévio que recai na presente operação 

urbanística de edificação, consubstanciada, na obra supra - 

referenciada será nos termos da alínea c) do ponto 2 do artigo 4 do 

RJUE (Regime jurídico de edificações e urbanização), o licenciamento.  

2.2. Enquadramento da pretensão nas disposições do PDM ------------- 
2.2.1. Tendo em conta a demarcação constante nas plantas de 

localização à escala 1/10.000, apresentadas pelo interessado e de 

acordo com as plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal, 

constata-se que se encontra na Classe 1 - espaços urbanos e 

urbanizáveis, na categoria U1– Cidade de Chaves. ------------------- 

2.2.2. Segundo a planta de condicionantes, do PDM de Chaves, sobre 

o terreno do interessado não impede servidão e/ou restrição de 

utilidade pública. -------------------------------------------------- 

3. Análise ------------------------------------------------------- 

3.1. Instrução do processo ----------------------------------------- 
3.1.1. A instrução do processo segue o disposto no Anexo I, 

nomeadamente no seu ponto I e nos n.os 15, do ponto III, da Portaria 

113/2015 e do art.º 13 do RMUE (Regulamento Municipal de Urbanização 

e de Edificação). --------------------------------------------------- 

3.2. Caracterização ------------------------------------------------ 
3.2.1. O projeto de arquitetura refere-se a uma construção de raiz 

de edifício de habitação, comércio e serviços composto por dois volumes 

ligados por galeria coberta. ----------------------------------------  

3.2.2. A moradia ficará na zona frontal do prédio ficando o armazém 

destinado a comércio e serviços nas traseiras (sem venda ao publico). 

3.2.3. O armazém será amplo e contempla vestuários e instalações 

sanitárias com alpendre de abrigo de cargas e descargas. ------------ 

3.2.4. A moradia será composta de dois pisos -------------------- 

3.2.5. Os dois volumes serão ligados por uma galeria coberta. -- 

3.2.6. A implantação do edificado prevê afastamento às extremas 

superiores a 8 metros. ---------------------------------------------- 

3.2.7. É intensão ainda do requerente constituir o edifício em 

propriedade horizontal. --------------------------------------------- 

3.2.8. A proposta ora apresentada teve previamente reunião técnica 

nestes serviços. ---------------------------------------------------- 
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3.2.9. De seguida é apresentado numa forma sucinta área e 

parâmetros urbanísticos da pretensão: ------------------------------- 

 
3.3.  Analise da pretensão ----------------------------------------- 
É pretensão do requerente a aprovação do projeto de arquitetura de um 

imóvel destinado a habitação, de um  pisos com a caracterização acima 

identificada .A edificabilidade, inserida em  U1 (numa área de 

4959.30m2) não estando  submetidas à disciplina dos instrumentos 

urbanísticos (projetos de loteamentos ou planos de urbanização) cumpre 

o nº2 do artigo 19 do regulamento do PDM a saber : ------------------ 

3.3.1. Face à localização de difícil definição de cércea ou um 

alinhamento dominante, considero que não se deverá aplicar este parâmetro 

urbanístico mas sim e ainda nos termos da alínea a1) os seguintes parâmetros 

correspondente à classe U1. --------------------------------------------- 

3.3.2. Verifica-se cumprimento do ai estabelecido dado que o índice 

Ic<1.2, e que o edificado tem cércea inferior a 20m. ------------------

Verifica-se ainda que a área total de implantação é inferior a 80% da 

área do terreno cumprindo assim a alínea d) do mesmo articulado. 

3.3.3. É prevista a criação de 17 lugares de estacionamento  

cumprindo o previsto no ponto 1 e nas alíneas a) e b) do ponto  3 do 

artigo 12º do Regulamento do PDM. ----------------------------------- 

3.3.4. O projeto de arquitetura está de acordo com o estipulado no 

nº1 e 2 do art. 20º do RJUE. ---------------------------------------- 

3.3.5. Está prevista a implantação de muro, no entanto não é 

apresentado em memoria descritiva dos muros sujeitos a licença, suas 

dimensões e materiais utilizados e menção a cumprir o ponto 3 do artigo 

21 do RMUE que remete, por sua vez, para o artigo 58º do regulamento 

de estradas e caminhos municipais. --------------------------------- 

4. Responsabilidade ---------------------------------------------- 

Os termos de responsabilidade apresentados de coordenador de projeto 

e de projeto de arquitetura se encontram devidamente instruídos nos 

termos do nº I e nº II do anexo III da portaria 

n.º113/2015,acompanhados ainda da inscrição na ordem dos arquitetos e 

respetivo seguro. --------------------------------------------------- 

5.  Considerações fundamentadas da Proposta de decisão ----------- 

Face ao anteriormente citado verifica-se que: ----------------------- 

5.1. o projeto de arquitetura está de acordo com o estipulado no nº1e 
2 do art. 20º do RJUE e convenientemente instruídos. ----------------  
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5.2. O projeto apresentado cumpre as normas legais e em vigor   no 
regulamento do plano diretor municipal, no RMUE, RGEU e demais 

legislação em vigor. ----------------------------------------------- 

6. Proposta de decisão ------------------------------------------- 

6.1. Atendendo a todo o supracitado na presente informação, sou a 
propor a aprovação superior do projeto de arquitetura referente à 

edificação do imóvel destinado a habitação comercio e serviços supra 

identificada. ------------------------------------------------------ 

6.2. Chama-se a atenção quo poderá ainda proceder ao licenciamento do 
muro de vedação devendo para o efeito, aquando da apresentação dos 

projetos de especialidades dar cumprimento ao descrito no ponto 3.3.6 

da presente informação. --------------------------------------------- 

6.3. Caso superiormente seja aprovado o presente projeto de 

arquitetura e  para que se possa proceder ao deferimento do 

licenciamento da obra deverá de acordo com o n.º4 do art. 20º do RJUE 

e no prazo de seis meses apresentar os projetos de especialidades com 

instrução estabelecida no n.º16 do ponto III, do anexo I  da Portaria 

113/2015. ---------------------------------------------------------- 

6.4. Considera-se ainda que o presente pedido deverá ser agendado para 
a próxima reunião de camara para competente deliberação. ------------ 

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

Chaves, 21 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior, Engenheira Maria João Chaves. ------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, EM 

SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, RUI MIGUEL GOMES LOPES, DATADO DE 2021.05.21: ---------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.05.24: --------------------------------- 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÃO DE EMPREENDIMENTO TURÍSTICO – HOTEL 

RURAL – CADUCIDADE - LUGARES DO CANDAL, CORTINHAS E TORRÃO – VIDAGO 

(UNIÃO DE FREGUESIAS DE VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E VILARINHO DAS 

PARANHEIRAS) – ANÍSIO MIGUEL SOUSA BEMHAJA SARAIVA – PROCESSO Nº 192/18 

– INFORMAÇÃO Nº 228/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA 

DIAS, DATADA DE 2021.05.10. -----------------------------------------   

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento ---------------------------------------------------  

Em reunião de Câmara, realizada em 04/03/2021, sob a Informação nº 

88/SAA/2021, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento da  edificação de  um  

empreendimento  turístico - hotel  rural, a  levar  a efeito  nos 

lugares  de  Candal,  Cortinhas  e  Torrão,  na  freguesia  de  Vidago, 

com a fundamentação expressa nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 

20.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua redação atual. ---------  
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Tal decisão foi dada a conhecer, em 24/03/2021, através de competente 

notificação, aos interessados para, querendo e num prazo de 10 dias e 

por escrito virem a processo, em sede de audiência dos interessados, 

nos termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. ---------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que os interessados não vieram, até 

à presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo. ---------------------   

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

Os interessados foram notificados, do despacho de deferimento do 

pedido, que aprovou o projeto de arquitetura e de que dispunham do 

prazo de seis meses para apresentar os projetos de especialidades e 

outros estudos necessários à execução da obra. ----------------------   

Decorrido o prazo concedido a contar da notificação do ato que aprovou 

o projeto, não vieram, até à presente data, apresentar novos elementos.  

O decurso desse prazo, sem a apresentação dos projetos de 

especialidades e outros estudos necessários à execução da obra, tem 

como consequência a caducidade do processo. -------------------------   

Nos termos do n.º 4, do artigo 20.º, do RJUE, o interessado deve 

apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários 

à execução da obra no prazo de seis meses a contar da notificação do 

ato que aprovou o projeto de arquitetura caso não tenha apresentado 

tais projetos com o requerimento inicial ou naquele que resultar da 

prorrogação concedida, nos termos do n.º 5. -------------------------  

A falta de apresentação dos projetos das especialidades e outros 

estudos no prazo estabelecido no n.º 4 ou naquele que resultar da 

prorrogação concedida nos termos do número anterior implica a 

suspensão do processo de licenciamento pelo período máximo de seis 

meses, findo o qual é declarada a caducidade após audiência prévia do 

interessado, conforme o nº 6, do artigo 20.º, do RJUE. --------------   

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, pela falta de 

apresentação dos projetos das especialidades e outros estudos, nos 

termos do nº 6, do artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na 

sua redação atual. --------------------------------------------------  

Notificar os interessados do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

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

Chaves, 10 de maio de 2021 ------------------------------------------  

O Assistente técnico, Paula Cristina Dias. -------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.05.11: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 
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do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.05.11: --------------------------------- 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.6. LICENCIAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE DE 

ESTAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÕES – CADUCIDADE - RUA MARIA AFONSO – ÁGUAS 

FRIAS – PROEF – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – PROCESSO Nº 215/18 – 

INFORMAÇÃO Nº 235/SAA/2021, DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA 

DIAS, DATADA DE 2021.05.13. ----------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

Em reunião de Câmara, realizada em 12/10/2020, sob a Informação nº 

235/SAA/2020, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento para instalação de 

infraestruturas de suporte de estação de radiocomunicações e 

respetivos acessórios, com a fundamentação expressa nos termos do 

disposto no n.º 2, do artigo 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na 

sua redação atual. --------------------------------------------------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 28/10/2020, através de competente 

notificação, à interessada para, querendo e num prazo de 10 dias e por 

escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. ---------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo.  -------------------- 

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

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE. -----  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 
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a emissão do respetivo alvará, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE, na sua redação atual. ----------------------------------------- 

Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

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

Chaves, 13 de maio de 2021 ------------------------------------------    

O Assistente técnico, Paula Cristina Dias. -------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, EM 

SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, RUI MIGUEL GOMES LOPES, DATADO DE 2021.05.18: ---------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SENHOR DOUTOR NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.05.20: -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

  

3.7. SOLICITA COLOCAÇÃO DE LOMBAS – RUA DO CAMPO, ANTES DO CRUZAMENTO 

COM A RUA DA IGREJA E A RUA DO VALE DA PALA – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

SOUTELO E SEARA VELHA – RESIDENTES NA RUA DO VALE DA PALA – SOUTELO – 

PROCESSO Nº 333/21 – INFORMAÇÃO Nº 179/DPM/2021, DA DIVISÃO DE PROJETOS 

E MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO, BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 

2021.05.20. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

A presente informação visa dar resposta ao solicitado, pela Sra. Judite 

Lopes, juntamente com outros moradores na Rua do Vale da Pala, na 

povoação de Soutelo. O pedido foi registado com o n.º de requerimento 

992/21, relativo ao processo n.º 333/21. ---------------------------- 

A solicitação referida, consiste no pedido de colocação de uma lomba 

redutora de velocidade na Rua do Campo, antes do cruzamento com a Rua 

da Igreja e a Rua do Vale da Pala, sitas em Soutelo, na União de 

freguesias de Soutelo e Seara Velha. -------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA --------------------------------  

2.1. De acordo com as caraterísticas da via, e atendendo às disposições 

legais previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado 

pelo Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem 

como no Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de 

setembro, estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e tendo em 

conta o fim em vista, que devem ser implementadas as seguintes 

medidas/ações, representadas graficamente nas peças desenhadas em 

anexo: ------------------------------------------------------------- 

- Na Rua do Campo: Colocação de uma lomba redutora de velocidade com 

3 cm de altura e 2 (dois) sinais de código A2a (lomba) a cerca de 50 

metros, 2 (dois) sinais de código H37 (fim da velocidade recomendada), 

2 (dois) sinais de código H6 (velocidade recomendada) e 2 (dois) 

painéis adicionais modelo n.º 1a(50 m), antes e depois da lomba. ---- 

2.2 De acordo com a largura da via e as características do tráfego 

local, os sinais de trânsito a colocar poderão ter dimensões de 60 cm. 
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2.3. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 1.100,00€ (mil e cem 

euros), aproximadamente. -------------------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO  

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia 

municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar posturas e 

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

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal. ------------ 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal. --------------------------------------------- 

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

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação; 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL; --------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos: ------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada; ------------------------------------ 

b) Notificar o Presidente da União de freguesias de Soutelo e Seara 

Velha, o Senhor João Rua Banha, da decisão que recaiu sobre a presente 

informação; -------------------------------------------------------- 

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Chaves da 

Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos; -------------------------------------------------- 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 
com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática. ----------------------------------------- 

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

Chaves, 20 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

O Técnico Superior, Engenheiro Bruno Miranda Rua. ------------------- 
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DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ENGENHEIRO ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DATADO DE 2021.05.21: ------------- 

Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 

aprovação da proposta de implementação das medidas de acalmia de 

tráfego exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da estratégia 

procedimental enunciada no ponto 4. À consideração do Senhor 

Presidente, Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.05.21: -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.8. PROPOSTA PARA A ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO A ARRUAMENTO – RUA SERRA 

DO OLMO – JUNTA DE FREGUESIA DE VALE DE ANTA – CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 

184/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DA TÉCNICA SUPERIOR, 

SENHORA SÓNIA SALGADO, DATADA DE 2021.05.28. ------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1. Através do e-mail enviado a 27-05-202, vem a Junta de freguesia 
de Vale de Anta, submeter à aprovação da Câmara Municipal, uma proposta 

para a atribuição de topónimo a um arruamento, localizado na zona 

conhecida como “Serra do Olmo”. ------------------------------------ 

1.2. A referida proposta, aprovada em reunião ordinária da Junta de 
Freguesia de Vale de Anta, realizada no pretérito dia 04-05-2021, nos 

termos da ata que se anexa, visa atribuir a denominação de “Rua Serra 

do Olmo”, ao arruamento cartografado na imagem seguinte:   

 

2.ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA ----------------------------------------- 

2.1. Nos termos das disposições previstas na alínea ss), do n.º1, do 
artigo 33.º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL) 
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e no artigo 3.º, do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de 

Polícia do Município de Chaves (RMTNP), publicado em Diário da 

República pelo Aviso n.º 12587/2011, compete à Câmara Municipal, por 

iniciativa própria, ou sob proposta de outras entidades, deliberar 

sobre a denominação das ruas e praças das povoações e estabelecer as 

regras de numeração dos edifícios. ---------------------------------- 

2.2. Também, nos termos das disposições combinadas previstas nos n.º1 
e nº2, do artigo 56.º, do Anexo 1, do RJAL, e no artigo 9.º, do RMTNP, 

as atribuições toponímicas devem ser publicadas em edital afixado nos 

lugares de estilo, durante 5 dos 10 dias subsequentes à tomada da 

deliberação ou decisão, em boletim municipal e nos jornais regionais 

editados na área do município de Chaves, nos 30 dias subsequentes à 

tomada de decisão. -------------------------------------------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, e tendo em conta a natureza e o objeto do assunto em 

causa, propõe-se ao Chefe da Divisão de Projetos e Mobilidade que  

submeta a presente informação à consideração do Senhor Presidente, Dr. 

Nuno Vaz, para adoção da seguinte estratégia procedimental: -------- 

i). Aprovação prévia da proposta apresentada pela Junta de freguesia 

de Vale de Anta; ---------------------------------------------------- 

ii). Merecendo acolhimento por parte do Senhor Presidente, deverá a 

mesma ser submetida a reunião de câmara, com vista à obtenção de uma 

deliberação conducente à aprovação, por parte do Órgão Executivo 

municipal, da atribuição da denominação “Rua Serra do Olmo”, ao 

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

iii). Uma vez conquistada a homologação por parte do Executivo 

Municipal, nos termos anteriormente sugeridos, propõe-se que sejam 

determinados os seguintes procedimentos: --------------------------- 

- Notificar o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Anta, 

da decisão que recaiu sobre a presente informação; ----------------- 

- Publicação da decisão, em cumprimento do disposto no artigo 56º, do 

RJAL. -------------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 28 de maio de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Sónia Salgado. --------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ENGENHEIRO ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DATADO DE 2021.05.28: ------------- 

Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente ao 

sancionamento da estratégia procedimental enunciada no seu ponto 3. À 

consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz. -------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.05.30: -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.9. LEGALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – RIBALTA, 

LOTE Nº 48 – OUTEIRO SECO – MANUEL GOMES GIL – PROCESSO Nº 721/00 – 

INFORMAÇÃO Nº 0999/SCOU/2020 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
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E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA VITÓRIA JOSÉ MATOS 

ALMEIDA, DATADA DE 2021.05.27. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

Na sequência da notificação via email, da intenção de indeferimento da 

legalização das obras de ampliação e alteração, realizadas em 

desconformidade com o respetivo projeto ou com as condições do 

licenciamento ou comunicação prévia (Licença inicial n.º 713/01, 

emitida em 13 de dezembro de 2001, para construção de habitação, 

implantada no lote 48 integrado no loteamento construído, através de 

alvará de loteamento n.º 30/87, sito no Lugar da Ribalta, freguesia 

de Outeiro Seco, Chaves e cumulativamente na legalização de obras de 

construção de muros de vedação (M1 e M2) confinantes com via pública, 

pelo requerimento, com registo de entrada nos serviços da Divisão de 

Gestão e Ordenamento do Território nº1336/19, datado de 25/06/2019 o 

Sr. Manuel Gomes Gil, na qualidade de proprietário, em fase de 

audiência dos interessados, apresenta uma exposição, subentende-se 

solicitando a reapreciação da deliberação referente aos pedidos de 

legalização  supra referidos e descritos pelos requerimentos 

n.º1422/18, de 06/07/2018, n.º2628/18, de 14/12/2018 e n.º 472/19, de 

27/02/2019, no âmbito do processo n.º 721/00. ----------------------- 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ------------------------------------------ 

2.1 O prédio urbano sobre o qual incide o presente pedido, corresponde 

ao lote n. º48, do loteamento urbano titulado com o Alvará de 

licenciamento da operação de loteamento n. º30/87, emitido em nome de 

Eliseu Luís dos Reis, em 29/12/1987 e posterior aditamento. --------- 

2.2 De acordo com Certidão da Conservatória do Registo Predial de 

Chaves, apresentada, o prédio urbano sobre o qual recai a presente 

operação urbanística, denominado Lote n.º48, situado em Ribalta, 

encontra-se inscrito na matriz sob o artigo nº3210-P, natureza urbana, 

da freguesia de Outeiro Seco,  possuindo uma área total de 631m2, uma 

área coberta de 115m2 e uma área descoberta de 516m2, composto de 

edifício de cave, rés do chão, 1.º andar e  logradouro, confronta de 

norte com Ana dos Santos Batista, de nascente com arruamento e lote 

49, de sul com o lote 47 e de poente com caminho público, desanexado 

do n.º 00614/220188. ------------------------------------------------ 

3. ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

Foram detetados os seguintes processos: ----------------------------  

3.1 Processo n. º30/87, que culminou com a emissão do alvará loteamento 

urbano nº30/87, emitido em nome de Eliseu Luís dos Reis, em 29/12/1987, 

sito no lugar da Ribalta, estrada de Outeiro Seco, autorizado em 

reunião de camara, realizada em 30/11/1987, que apenas prescrevia a 

divisão cadastral dos lotes, manchas de implantação. ----------------  

3.2 Processo n. º721/2000 em nome de Manuel Gomes Gil, para construção 

de uma habitação unifamiliar, com a área 245m2, com 3 pisos, sendo 2 

acima da cota de soleira e 1 abaixo da mesma cota, sito em Ribalta, 

no lote 48, do loteamento 30/87, dando origem à Licença n.º 713/01, 

emitida em 13 de dezembro de 2001 e posteriores prorrogações. ------- 

4. INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO ---------------------------------------- 

4.1 Em resultado da análise aos elementos entregues, após consulta ao 

processo supra referenciado e em conformidade com o disposto no artigo 

9º, do RJUE e na portaria nº 113/15 de 22 de abril ( parte I  e no n.º 

15 e n.º16, da parte III,  do anexo I),  em conformidade com o artigo 

13.º, artigo 15.º e em articulação com o n.º5, do artigo 73.º -c, do 

RMUE, considera-se que o pedido se encontra instruído com os elementos 

necessários ao procedimento em análise. ---------------------------- 
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4.2 São apresentados os termos de responsabilidade do coordenador do 

projeto, do projeto de arquitetura, do projeto de arranjos exteriores, 

acessibilidades, do projeto de abastecimento de água, saneamento e 

águas pluviais, do projeto de acústica e ainda declaração do autor do 

levantamento topográfico, atestando a conformidade com os elementos 

cadastrais. -------------------------------------------------------- 

4.3. Pelo requerimento 2628/18, em 14/12/2018, foi apresentada a 

fatura de telecomunicações, pelo requerimento n.º 473/19, de 

27/02/2019, foi apresentada a fatura da eletricidade e no âmbito da 

audiência dos interessados, realizada em 27/03/2019, foi apresentada 

a fatura do Gás. ---------------------------------------------------- 

4.4 Pelo requerimento n.º 1422/18, em 06/07/2018, o interessado 

submeteu Ficha de segurança contra incendio folha n.º 28 do processo;  

4.5 Não foi submetido o projeto do comportamento térmico, no entanto 

foi apresentado o certificado energético. -------------------------- 

4.6. No referente ás acessibilidades, foram submetidos, tão somente a 

memória descritiva acompanhada de Termo de Responsabilidade. -------- 

5. ENQUADRAMENTO LEGAL DA PRETENSÃO     ----------------------------- 

5.1 No Regime Jurídico de Urbanização e Edificação consagrado no DL 

555/99 de 09/09 e ulteriores alterações ----------------------------- 

5.1.1 O pedido formulado enquadra-se no artigo 102.º-A do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação, adiante designado RJUE, na sua 

atual versão, em articulação com o artigo 73.º-C do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação, RMUE, por sua vez precedido de 

vistoria municipal, realizada pela comissão municipal responsável, em 

conformidade com o n. º6, do artigo 73.º-C, do mesmo Regulamento. 

5.1.2 De acordo com vistoria realizada em 20 de setembro de 2018, 

resultou o respetivo Auto de Vistoria, que não refere a “(…) 

necessidade de realização de obras de correção e/ou adaptação na 

habitação unifamiliar, objeto de vistoria”; ------------------------- 

5.1.3 No referido auto refere ainda que “(…) as escadas interiores de 

comunicação entre a cave e o R/C se encontrem em tosco; (…) o edifício, 

situa-se em meio urbano e, em certa medida, integra-se no meio em que 

se insere, pese embora, não se encontrarem executados, os arranjos 

exteriores, constantes da planta de implantação á escala 1:2000” (…). 

O referido Auto de Vistoria n.º 82/2018, encontra-se em anexo à 

presente informação. ------------------------------------------------ 

i. Sobre o assunto o interessado, apresenta uma exposição apresentada 

a coberto do requerimento n.º 473/19, folha n.º120, do processo, onde 

refere que “as escadas interiores, que ligam a cave ao rés do chão se 

encontram concluídas”.  ---------------------------------------------  

ii. Por outro lado, pese embora os elementos submetidos, a coberto 

do requerimento registado com o n.º 1422/18, em 06/07/2018, 

nomeadamente tendo por base a estimativa orçamental e trabalhos a 

realizar “a cor a utilizar será a cor branca”, “os trabalhos serão 

executados por empreiteiro a selecionar”, em que foi considerado que 

o imóvel necessitaria de obras para a sua conclusão, o interessado 

expõe (folha n.º120, do processo), que a estimativa orçamental “diz 

respeito ao aumento de área de construção realizada, acima da área do 

projeto inicial licenciado”, no referente “ao empreiteiro  a realizar 

os trabalhos, ficou a dever-se a um lapso, dado esta referencia ser 

comum nos requerimentos tipo para construção”. ---------------------- 

5.2 No Loteamento --------------------------------------------------- 

5.2.1.A pretensão insere-se em área abrangida por operação de 

loteamento, alvará inicial de loteamento n. º30/87; -----------------  

5.2.2 Da análise do referido alvará de loteamento, para o lote de 

terreno n.º48, cuja área do mesmo é de 631,00m2, impõe uma área coberta 
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de 100m2, cumulativamente com o estipulado no regulamento do referido 

loteamento,  no seu  artigo 16.º sob a epígrafe “superfície máxima de 

ocupação por piso” onde se encontra expresso “Nos terrenos com área 

inferior a 800m2, a ocupação máxima por piso não poderá exceder 110m2. 

Ora a pretensão ultrapassa a área coberta prevista, designadamente 

área do piso2 (124,60m2); ------------------------------------------- 

5.2.3 No referente ao afastamento entre edificações, de acordo com o 

artigo 15.º, do regulamento, sob a epígrafe “Afastamento entre 

edificações”, o qual estipula que “em caso algum se admite a 

implantação de moradias a uma distancia inferior a 4,5m do muro lateral 

de separação ou de delimitação, nem a menos de 5,00m dos muros 

principais”. Constata-se, contudo, que o imóvel não garante, em 

algumas orientações, os afastamentos previstos aos muros laterais de 

separação; --------------------------------------------------------- 

5.2 4 Do acima exposto, verifica-se que que as obras de ampliação e 

alteração das fachadas, realizadas em desconformidade com o respetivo 

projeto ou com as condições do licenciamento ou comunicação prévia 

(Licença inicial n.º 713/01, emitida em 13 de dezembro de 2001)  e 

levadas a efeito na habitação de que é proprietário, implantada no 

lote 48 constituído através de alvará de loteamento n.º 30/87, objeto 

de legalização não cumprem algumas das especificações enunciadas 

no processo que culminou com o alvará da licença de loteamento. ----- 

5.2.5 Contudo após análise de outras processos referentes a 

autorizações para construções unifamiliares em lotes pertencentes ao 

mesmo loteamento foram autorizadas construções de moradias 

unifamiliares (em lotes com área inferior a 800m2) e cuja área coberta, 

respetiva igualmente excedem a área coberta admissível no alvará de 

loteamento, bem como não são garantidos os afastamentos de 4,5m da 

edificação aos muros laterais de separação. ------------------------ 

5.2.6 Mais se refere no que respeita por exemplo à área de implantação, 

esta prescrição só se tornou obrigatória com a alínea e), do nº1, do 

artigo 29.º, do DL 448/91, de 29/11,  no entanto o Licenciamento do 

loteamento, titulado pelo alvará loteamento nº30/87 é de data anterior 

a este diploma legal, ou seja regiam-se pelo disposto no diploma legal  

DL400/84, de 31/12, que alterou DL 289/73, de 06/06, uma vez que o 

pedido de loteamento ocorreu em 18 de Agosto de 1987 ou seja o 

procedimento regia-se pelo DL º 400/84, de 31/12 (diploma que entrou 

em vigor no dia 1 março de 1985 ou seja na vigência do DL n.º 400/84  

de 31/12, que alterou o DL 289/73, de 06/06. ------------------------ 

6. APRECIAÇÃO TÉCNICA (de acordo com a legislação em vigor) --------- 

6.1. Quanto aos espaços destinados ao estacionamento de veículos 

automóveis --------------------------------------------------------- 

O logradouro e a garagem, garantem o número mínimo de lugares de 

estacionamento, conforme prevê, o n.º3, do artigo 12.º, do Regulamento 

do PDM em vigor, cumulativamente com os artigos 39.º e 40.º do RMUE. - 

6.2 Verificação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) 

O projeto de arquitetura está instruído com TR, pelo que nos termos 

do disposto no nº 8, do artigo 20º do RJUE, está dispensada a 

verificação do interior da edificação. ------------------------------ 

6.3. Situação perante as infraestruturas públicas -------------------  

O local encontra-se convenientemente infraestruturado. -------------- 

6.4 Acessibilidades ------------------------------------------------- 

Pese embora terem sido apresentados memória descritiva e TR, a declarar 

o cumprimento das normas técnicas das acessibilidades (DL 163/2006, 

de 08/08), no entanto o Plano de acessibilidades é composto por peças 

desenhadas, as peças escritas apenas complementam os desenhos. ----- 

6.4 Muros de vedação ------------------------------------------------ 
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Os muros de vedação existentes e a legalizar, um dos quais M1, confina 

com uma via do Loteamento em causa popularmente designado “São 

Bernardino”, para além de respeitar na generalidade o alinhamento 

definido pelo próprio loteamento, numa pequena extensão garante uma 

solução de compatibilização com a envolvente, o outro muro designado 

M2 respeita o alinhamento pré-existente. Sobre o assunto a Divisão de 

projetos e Mobilidade emitiu parecer favorável nos termos da 

informação/proposta n.º 109/DPM/2019, em anexo à presente informação. 

7. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

Após análise da exposição apresentada pelo requerente, depois de 

reanalisado o processo em satisfação de requerido e atendendo às razões 

de facto e de direito expostas, bem como, o estabelecido nos diplomas 

aplicáveis, artigo 102.º-A do RJUE e artigo 73.º-C do RMUE, propõe-se 

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

7.1 Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no artigo 102-A.º do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

7.2 Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido 

de legalização das obras patenteadas no projeto a que se fez referência 

[obras de ampliação/alteração, realizadas na habitação unifamiliar 

composta de cave, R/C e andar/sótão e legalmente existente (Licença 

inicial n.º 713/01, emitida em 13 de dezembro de 2001, implantada no 

lote 48 integrado no loteamento construído, através de alvará 

de loteamento n.º 30/87, bem como, das obras de construção de dois 

muros de vedação, confinantes com vias públicas (M1 e M2), realizadas 

sem controlo prévio por parte da administração] e reconhecer que se 

encontram preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do 

respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel; ------------ 

7.3 Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização, o interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 

14, do artigo 73.º-C, do RMUE, requerer, num prazo de 30 dias úteis, 

a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, instruído 

de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar, assim como proceder ao pagamento das 

taxas municipais devidas pelas operações urbanísticas (discriminadas 

nas tabelas em anexo), assim como,  no que se refere  à satisfação das 

normas técnicas sobre acessibilidades, deverá apresentar o Plano de 

acessibilidades. --------------------------------------------------- 

7.4. Por último, no que concerne aos arranjos exteriores, previstos 

na planta de implantação à escala 1:200 (folha n.º 16 do processo) e 

detetados na vistoria realizada em 20/09/2018, o interessado deverá 

diligenciar com a maior brevidade possível a realização dos mesmos, 

considera-se o prazo admissível até á emissão do título de autorização 

de utilização. ------------------------------------------------------ 

Em anexo: Tabelas de taxas, Auto de vistoria n.º 82/2018 e parecer da 

DPM n.º 109/DPM/2019. ----------------------------------------------- 

8. CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 (aplicáveis 

à pretensão) -------------------------------------------------------- 

Habitação unifamiliar e muros de vedação   ------------------------- 
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Nota verifica-se discrepância nas áreas indicadas no projeto, contudo 

admite-se que a ficha de medições, subscrita por técnico responsável, 

documento apresentado a coberto do requerimento n.º 2628/18, retratará 

com rigor as áreas em causa. ---------------------------------------- 

8.1 Cálculo das taxas relativas ás infraestruturas urbanísticas ----- 

As taxas devidas pelas operações urbanísticas, em área não abrangida 

por operação de loteamento relativas ás infraestruturas urbanísticas 

previstas na Tabela anexa ao Regulamento nº 314/2010, referentes à 

legalização/licenciamento, objeto de análise corresponde ao valor de 

95,79 € (noventa e cinco Euros e setenta e nove cêntimos), conforme 

se discrimina na tabela com o cálculo das mesmas, que se anexa (nos 

termos do n.º 3, do artigo 25.º do Regulamento). -------------------- 

 
8.2 Cálculo das taxas administrativas de licenciamento -------------- 

As taxas administrativas previstas na Tabela anexa ao Regulamento nº 

314/2010, referentes à legalização/licenciamento, objeto de análise 

corresponde ao valor de 350,93 € (trezentos e cinquenta Euros e setenta 

e nove cêntimos), conforme discriminado na tabela com o cálculo das 

taxas administrativas que se anexa (artigo 66.º da subseção IV): --- 

 

 
TOTAL A PAGAR……………………………………………………. 95,79 € + 350,93 € = 446,72 € --- 
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À consideração superior, --------------------------------------------  

Chaves, 27 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior, Engenheira Vitória José Matos Almeida. ---------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.06.01: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.06.02: --------------------------------- 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. “REMODELAÇÃO/REABILITAÇÃO PARCIAL DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL, 

DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL” ------- 

APROVAÇÃO DE SUBEMPREITEIROS ---------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 284/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 19, de 28 de janeiro de 2021, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada 

““Remodelação/Reabilitação Parcial de Um Edifício Municipal, Destinado 

à Instalação do Centro Municipal de Proteção Civil”. ----------------

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 4 de março de 2021, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“Norteados, Lda.”, a execução da referida empreitada. --------------- 

3. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 302.900,00€ (Trezentos e 

dois mil e novecentos euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

4. Prazo de execução da obra, 270 dias. ---------------------------- 

5. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, tendo tomado conhecimento em 14 de abril de 2021. 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 23 de março de 2021. ------------------------------------ 

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

1. O adjudicatário da obra, vem, através de correio eletrónico do dia 

4 de junho de 2021, com vista à aprovação do Dono de Obra, para as 

suas admissões na qualidade de subempreiteiros apresentar contrato de 

subempreitada da empresa ENERFLAVIA, Lda., com sede na Rua dos 

Reboredos, n.º 1, 5400-620 Curalha, Chaves e, INITED - Engenharia, 

Lda., com sede na Rua da Caixa, 16, Ervões, 5430-073 Valpaços. ------ 



                                                                F. 113 

                                                                  _____________________ 

 
2. Anexado ao referido pedido vem documentação do subempreiteiro, que 

se encontra em conformidade. ---------------------------------------- 

3. Da documentação apresentada destaca-se os seguintes documentos: - 

• Contrato de subempreitada com lista de quantidades; ------------- 

• Alvará; --------------------------------------------------------- 

• Seguros; -------------------------------------------------------- 

• Certidões de não divida às finanças e segurança social; --------- 

4. Da análise dos elementos apresentados, conclui-se que estes reúnem 

as condições preceituadas na Cláusula 48.º do Caderno de Encargos, nos 

artigos 383.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos e na Lei 

n.º 41/2015 de 3 de junho, com salvaguarda inclusive do somatório dos 

valores subcontratados se encontrarem dentro dos limites previstos no 

Código dos Contratos Públicos. -------------------------------------- 

5. Os trabalhos a realizar dizem respeito a infraestruturas de 

eletricidade e de telecomunicações, representando 10.34% do valor de 

adjudicação. ------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

1. Assim, ao abrigo dos referidos preceitos legais, não se vê qualquer 

inconveniente na aceitação do subempreiteiro proposto pela entidade 

executante. -------------------------------------------------------- 

2. Face ao exposto, sou a propor o seguinte: ----------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

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

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

órgão executivo, deverá ser notificado o adjudicatário da decisão; -- 

c) Que seja comunicado ao Autoridade para as Condições do Trabalho a 

atualização dos subempreiteiros já selecionados, de acordo com o ponto 

5 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 273, de 29 de outubro. ---------- 

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

Chaves, 4 de junho de 2021 ------------------------------------------ 

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

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

Anexos: Documentação do subempreiteiro ------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.06.07. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.06.07. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE CHAVES - AJUSTE DIRETO -

Foi presente a informação nº 285/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------

Considerando que por deliberação camarária do dia 29 de abril de 2021, 

foi aprovado o processo de procedimento para a execução da obra “Centro 

de Recolha Oficial de Animais de Chaves”, com o intuito de se dar 

início ao procedimento tendente à sua adjudicação; ------------------

Considerando que após análise das propostas apresentadas no 

procedimento por Concurso Público, através da plataforma eletrónica, 

o mesmo ficou deserto por inexistência de propostas válidas; --------

Considerando que se mantém a necessidade de execução da referida obra; 
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O projeto em referência propõe a execução dos trabalhos de construção 

de todos os espaços destinados ao apoio do Centro de Recolha Oficial 

de Animais de Chaves (CROAC) e 36 unidades de acolhimento completas 

com os devidos espaços de recreio adjacentes, sendo cada uma destas 

unidades albergue para 4 animais, o que perfaz um total de 144. Será 

ainda considerado espaço para acolhimento de gatos. -----------------

O projeto prevê ainda a construção dos acessos ao CROAC. ------------

2. PROPOSTA / DECISÃO: ---------------------------------------------

Assim e face ao descrito propõe-se: ---------------------------------

1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 

especificidade dos trabalhos; ---------------------------------------

2. A não adjudicação do Procedimento nº 29/DOP/2021; ---------------

3. Seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por 

Ajuste Direto, para a adjudicação da obra “Centro de Recolha Oficial 

de Animais de Chaves”, dado que, no procedimento anterior, Concurso 

Público nº 29/DOP/2021, todas as propostas apresentadas, foram 

excluídas e que o caderno de encargos não sofre qualquer alteração em 

relação ao referido procedimento; -----------------------------------

4. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

596.419,38 Euros (Quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e 

dezanove euros e trinta e oito cêntimos), acrescido do respetivo valor 

do IVA. A fundamentação do preço base do concurso, foi elaborada pelo 

projetista Isométrica Engenharia, que faz parte integrante e que 

anexamos; ----------------------------------------------------------

5. Que de acordo com o definido na alínea b) do artigo 24º do Código 

dos Contratos Públicos, seja adotado como procedimento prévio à 

contratação o Ajuste Direto; ----------------------------------------

6. A abertura de um procedimento por ajuste direto com consulta à 

firma Espaços Vintage, Lda., por ser uma empresa idónea e credível e 

que possui o alvará de construção exigido no ponto 8.3 do convite; --

7. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 180 dias; --------

8. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: -

a) Convite a enviar à entidade; ------------------------------------

9. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, foi 

na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua aplicação 

conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------------------

Dado tratar-se de uma obra classificada na categoria superior a III, 

foi efetuada a revisão do projeto, pela Comissão Municipal de Revisão 

de Projetos, cujo Relatório elaborado a 19 de março de 2021 se anexa, 

entende-se também que determinados elementos de solução da obra a 

realizar exarados no n.º 5 do artigo 43.º do referido diploma, são 

dispensáveis, designadamente: ---------------------------------------

- Levantamentos e análises de campo – Para a execução dos trabalhos 

previstos, foram analisados os levantamentos existentes; ------------

- Estudo geológico – geotécnico – Foi considerada a informação 

geológica – geotécnica existente, da área de intervenção considerada 

no projeto; ---------------------------------------------------------

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 

encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei 197/2005, de 8 de novembro, bem como 

pela Declaração de Retificação 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 – Não 
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aplicável, dada a natureza da obra; ---------------------------------

- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em consideração 

as características da obra a realizar, não foram realizados ensaios 

laboratoriais ou outros; --------------------------------------------

- Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 

nos termos da legislação aplicável - O PPGRCD faz parte das peças do 

procedimento, em fascículo anexo; ----------------------------------- 

10. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado em 

596.419,38 €, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo 4.3. 0102/07010307 0101 2017 I 27, tendo sido 

concedida à obra a proposta de cabimento n.º 2021/998 e 2021/1022. -- 

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

Divisão de Obras Públicas, 04 de junho de 2021. --------------------- 

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

(Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------------- 

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

- Projeto de execução, aprovado em reunião de Câmara no dia 29 de 

abril de 2021; ------------------------------------------------------ 

- Justificação do Preço Base; --------------------------------------- 

- Convite; ---------------------------------------------------------- 

- Caderno de Encargos, aprovado em reunião de Câmara no dia 29 de 

abril de 2021; ------------------------------------------------------ 

- Plano de Segurança e Saúde, aprovado em reunião de Câmara no dia 29 

de abril de 2021; --------------------------------------------------- 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, 

aprovado em reunião de Câmara no dia 29 de abril de 2021; ----------- 

- Cópia do Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos. -- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.06.07. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, começou por usar 

da palavra, o Presidente da Câmara, tendo de forma sumária, apresentado 

a presente proposta de Ajuste direto, consubstanciado na abertura de 

um procedimento por Ajuste Direto, para a adjudicação da obra “Centro 

de Recolha Oficial de Animais de Chaves”, dado que, no procedimento 

anterior, Concurso Público, todas as propostas apresentadas, foram 

excluídas e que o caderno de encargos não sofre qualquer alteração em 

relação ao referido procedimento. ----------------------------------- 

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

Seguidamente, usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor João Carlos Alves Neves, tendo começado por referir que se 

trata de uma obra com um valor muito elevado, aproximadamente 600 mil 

euros, alertando o Senhor Presidente da Câmara quanto ao riscos 

associados aos ajustes diretos, no que concerne à transparência e 

legalidade dos mesmos, até porque a comunicação social tem dado nota 

de várias situações sob suspeita e em fase de investigação. Disse 

ainda que o valor em causa daria para construir três prédios. ------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo referido que não 

coloca em causa o valor da empreitada, a figura do Ajuste Direto, 

ajusta-se ao presente procedimento e só se pode aplicar, nestas 

condições. --------------------------------------------------------- 
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Não votará contra a proposta apresentada, mas com o Concurso público, 

esta empresa também pode concorrer, conferindo-se, assim, mais 

transparência ao procedimento. -------------------------------------- 

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

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

Eng. Victor Augusto Costa Santos, tendo referido que se trata de uma 

obra que se arrasta há muitos anos e dada a urgência em ter o centro 

de recolha de animais a funcionar, no Concelho, poderia concordar com 

a abertura do concurso publico com revisão do projeto, uma obra mais 

minimalista. ------------------------------------------------------- 

No atual contexto, é sua opinião que não faz qualquer sentido o 

lançamento de novo concurso público, nos precisos termos do anterior. 

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

De seguida, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

que, em face do teor das considerações feitas pelo Senhor João Carlos 

Alves Neves, eleito do Partido Social Democrata, que suscitam dúvidas 

quanto à transparência e legalidade do procedimento prévio à 

contratação da referida empreitada, propôs ao órgão a que preside, que 

se proceda à abertura de novo concurso público, para a adjudicação da 

obra designada por “Centro de Recolha Oficial de Animais de Chaves”, 

nos precisos termos do procedimento anterior, Concurso Público nº 

29/DOP/2021, mantendo-se inalterado o respetivo caderno de encargos e 

correspondente preço base, fixado em 596.419,38 Euros (Quinhentos e 

noventa e seis mil, quatrocentos e dezanove euros e trinta e oito 

cêntimos), acrescido do respetivo valor do IVA. --------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara afirmou lamentar a delonga que a abertura 

de novo concurso público vai implicar, mas que esse é o custo da 

materialização, no caso em concreto, do princípio da transparência, 

que, por causa das dúvidas suscitadas, poderia ser beliscado. ------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara, 

consubstanciada: --------------------------------------------------- 

a) Exclusão da proposta apresentada pela empresa “Edibarra – 

Engenharia e Construção, S.A.”, por exceder o valor base fixado da 

obra “Centro de Recolha Oficial de Animais de Chaves”. -------------- 

b) Extinção do Procedimento nº 29/DOP/2021, considerando que o mesmo 

ficou deserto por inexistência de propostas válidas; ---------------- 

c) no lançamento de novo Concurso Público para a adjudicação da obra 

“Centro de Recolha Oficial de Animais de Chaves”, nos precisos termos 

do procedimento anterior, Concurso Público nº 29/DOP/2021, mantendo-

se inalterado o respetivo caderno de encargos e correspondente preço 

base, fixado em 596.419,38 Euros (Quinhentos e noventa e seis mil, 

quatrocentos e dezanove euros e trinta e oito cêntimos), acrescido do 

respetivo valor do IVA. --------------------------------------------- 

 

 

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

Ausentou-se da sala o Vice-presidente da Câmara, Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, quando eram 15:45 horas, para em representação 

do Município, acompanhar a visita da escola e da comunicação social à 

exposição “Obras del Museo de Prado” disponibilizada pela Consejeria 

de Educación da Embaixada de Espanha em Portugal ao Agrupamento de 

Escolas Dr. Júlio Martins. ------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
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1.3. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 15/DOP/2021 ----------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 15/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES E GARNITOS, LDA., no valor de 91.397,35 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.06.07. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 91.397,35 

(Noventa e um mil, trezentos e noventa e sete euros e trinta e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.4. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 16/DOP/2021 ----------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 16/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES E GARNITOS, LDA., no valor de 19.950,00 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.06.07. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 19.950,00 

(Dezanove mil, novecentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

 

 

1.5. REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2.3 VIDAGO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

06/DOP/2021. ------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 06/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, EDIBARRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., no valor de 

90.767,41 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.06.04. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 90.767,41 

(Noventa mil, setecentos e sessenta e sete euros e quarenta e um 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.6. REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2.3 VIDAGO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

01/DOP/2021 (TRABALHOS COMPLEMENTARES) ------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, EDIBARRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., no valor de 

30.699,10 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 



                                                                F. 118 

                                                                  _____________________ 

 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.06.04. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 30.699,10 

(Trinta mil, seiscentos e noventa e nove euros e dez cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.7. OBRAS COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUÍDAS NO PLANO DE 

MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CHAVES – LOTES 1 E 3 - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº 03/DOP/2021 ------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 03/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 37.076,90 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.06.04. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 37.076,90 

(Trinta e sete mil e setenta e seis euros e noventa cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.8. OBRAS COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUÍDAS NO PLANO DE 

MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CHAVES – LOTES 1 E 3 - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº 04/DOP/2021 ------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 04/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 13.301,10 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.06.04. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 13.301,10 

(Treze mil, trezentos e um euros e dez cêntimos), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 

 

 

1.9. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA INSTALAÇÃO 

DO CENTRO MULTIUSOS (PARU 2.13) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2021 

(TRABALHOS COMPLEMENTARES) ------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, J. da Silva Faria, Lda., no valor de 66.236,00 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.06.04. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 66.236,00 



                                                                F. 119 

                                                                  _____________________ 

 
(Sessenta e seis mil, duzentos e trinta e seis euros), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------ 

 

 

1.10. LOTES 8 E 12 – REQUALIFICAÇÃO DAS AVENIDAS DR. FRANCISCO SÁ 

CARNEIRO, XAVIER TEIXEIRA E RAPOSEIRA, DAS RUAS LINHA DO COMBOIO E 

AREGOS E DO VIADUTO DA RAPOSEIRA - PAMUS 1.5, 3.2 E 3.4 - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2021 (REVISÃO DE PREÇOS) -------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, no valor de 23,60 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.06.04. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 23,60 

(Vinte e três euros e sessenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

 

 

1.11. LOTE 6 – REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PORTAS DO ANJO, ALFERES JOÃO 

BATISTA, CRUZEIRO, VISCONDESSA DO ROSÁRIO E FONTE DO LEITE (PAMUS 1.1 

E 3.1) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 39/DOP/2021 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) ------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 39/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A. – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 

PÚBLICAS, no valor de 32.795,00 €, IVA não incluído, que se dá aqui 

por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --------                  

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.06.07. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 32.795,00 

(Trinta e dois mil, setecentos e noventa e cinco euros), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------ 

 

 

1.12. LOTE 6 – REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PORTAS DO ANJO, ALFERES JOÃO 

BATISTA, CRUZEIRO, VISCONDESSA DO ROSÁRIO E FONTE DO LEITE (PAMUS 1.1 

E 3.1) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 40/DOP/2021 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) --- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 40/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A. – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 

PÚBLICAS, no valor de 3.575,79 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ------------                  

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.06.07. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 3.575,79 

(Três mil, quinhentos e setenta e cinco euros e setenta e nove 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 
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1.13. LOTE 6 – REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PORTAS DO ANJO, ALFERES JOÃO 

BATISTA, CRUZEIRO, VISCONDESSA DO ROSÁRIO E FONTE DO LEITE (PAMUS 1.1 

E 3.1) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2021 (TRABALHOS COMPLEMENTARES) -- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A. – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 

PÚBLICAS, no valor de 717,43 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ------------                  

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.06.07. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 717,43 

(Setecentos e dezassete euros e quarenta e três cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.14. PAICD 3.1 - BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO DOS FORTES – 

REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 13 MORADIAS DA CMC – RESPOSTA À CARTA 053-

0/2020 ------------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 271/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República, 2ª Série, n.º 126 de 4 de julho de 2019, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “BENEFICIAÇÃO 

DO EDIFICADO DO BAIRRO DOS FORTES – REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 13 

MORADIAS DA CMC”. --------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 16 de setembro de 2019, o Município de Chaves 

adjudicou à firma “JCNF – Construções, Lda.”, a execução da referida 

empreitada. -------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

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

novembro de 2019. --------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 429 985,00 € (quatrocentos 

e vinte e nove mil novecentos e oitenta e cinco euros) acrescido do 

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

• Prazo de execução da obra: 210 dias. ---------------------------- 

• Data da consignação: 20/12/ 2019 -------------------------------- 

• A aprovação do PSS para a fase de execução da obra, foi comunicada 

à entidade executante no dia 6 de janeiro de 2020. ------------------ 

5. O projeto contempla a reabilitação de 13 moradias, do Bairro Social 

dos Fortes, prevendo-se intervenção a nível, dos pavimentos, pinturas, 

instalações sanitárias, cozinhas, rede de abastecimento de água, 

saneamento e rede elétrica, bem como, a substituição das coberturas 

que se encontram com placas de fibrocimento, a substituição das 

caixilharias e melhoria do isolamento térmico das fachadas. As 

moradias de tipologia T3, têm dois pisos e apresentam um estado de 

degradação considerável, pelo que a intervenção consta em trabalhos 

de melhorias, a nível interior e exterior. -------------------------- 

6. A entrega das chaves ao adjudicatário, para execução das obras, 

foi de forma faseada e do seguinte modo Moradias A3, B2, B5, D3, E4 e 

F1 foram entregues no inicio dos trabalhos, as moradias B11, C3 e D6 

foram entregues no dia 11/03/2020, para a moradia E6 a chave foi 

disponibilizada no dia 13/03/2020, da moradia B6 no dia 16/06/2020 e 
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para a moradia B1 no dia 10/08/2020. Na moradia C6, o morador recusou-

se a sair da habitação pelo que só foram executados os trabalhos de 

substituição de caixilharias exteriores e aplicação do isolamento 

térmico nas fachadas. ----------------------------------------------- 

7. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 16 de março de 2020, o Município de Chaves aprovou 

a suspensão parcial dos trabalhos e consequente prorrogação do prazo 

por 69 dias, determinando assim a conclusão da obra no dia 16 de 

outubro de 2020. ---------------------------------------------------- 

8. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 20 de julho de 2020, o Município de Chaves aprovou 

a execução de trabalhos complementares, no valor de 21.935,63€, não 

incluído o IVA, com um prazo de execução de 30 dias. O contrato dos 

trabalhos complementares é de 25 novembro de 2020. ------------------ 

9. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 7 de dezembro de 2020, o Município de Chaves aprovou 

a aplicação de sanção contratual, no montante de 17.629,39€, por 

violação ao prazo contratual. --------------------------------------- 

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

1. A entidade executante, através de documento, que deu entrada no 

expediente geral do Município de Chaves, com o registo nº1458 de 

02/02/2021, não se conformando com a aplicação de sanção contratual, 

vem apresentar a sua pronúncia em sede de audiência previa (documento 

em anexo). ---------------------------------------------------------- 

2. Dos argumentos apresentados pela entidade executante, refere-se, 

como circunstância a reconsiderar, o facto, do contrato dos trabalhos 

complementares ter sido elaborado no dia 25/11/2020, data esta 

posterior à data contratualmente prevista para conclusão da obra. Tais 

trabalhos complementares, com um prazo de execução de 30 dias, incluem 

trabalhos que foram executados nas coberturas, o que, inevitavelmente, 

estiveram sujeitos às condições atmosféricas adversas (inverno) e 

impeditivas de os executar nos prazos parcelares previamente 

estabelecidos. Do mesmo modo, os atrasos dai provenientes arrastam 

outros trabalhos que lhes são subsequentes, tais como a conclusão do 

revestimento térmico exterior, a instalação de caleiras e respetivos 

tubos de queda e a conclusão das caixilharias exteriores. ----------- 

3. Considerando igualmente, que a entrega das chaves das moradias à 

entidade executante, foi efetuada de forma interpolado no tempo, a 

entidade executante alega que toda a lógica operacional do plano de 

trabalhos aprovado foi posta em causa, não tendo permitido, organizar, 

planear, contratualizar e realizar as diversas fases de trabalho das 

diversas especialidades ao mesmo tempo, o que, nesta perspetiva se 

pode considerar como parte justificativa para os atrasos verificados.  

4. Na abordagem dos atrasos verificados, foram realizadas reuniões, 

nas quais a entidade executante apresentou uma reformulação do plano 

de trabalhos e se comprometeu a concluir as moradias e entregar as 

respetivas chaves de forma faseada, facto que se comprova ter sido 

cumprido. ----------------------------------------------------------     

5. Na presente data a obra encontra-se concluída, tendo sido entregues 

as chaves das moradias A3, B11, D3 e D6, no dia 10 de março de 2021, 

as chaves das moradias B5, B6, E4 e E6 no dia 6 de abril de 2021 e as 

chaves das moradias B1, B2, C3, C6 e F1 foram entregues no dia 25 de 

maio de 2021. Consequentemente, após a elaboração das medições finais, 

será elaborado o respetivo auto de receção provisória. -------------- 

6. Neste contexto verificam-se os seguintes factos: ---------------- 

i. A obra encontra-se concluída; ----------------------------------- 

ii. O projeto foi cumprido; ----------------------------------------- 
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iii. Não houve custos adicionais para o dono de obra ---------------- 

7. Tendo em conta o exposto e os factos descritos, bem como as chaves 

das moradias terem sido entregues de forma interpolada no tempo e 

ainda a situação de emergência nacional, em resultado da pandemia 

provocada pelo vírus Covid-19, onde houveram dois confinamentos 

durante o período de execução da obra, condicionando o normal 

funcionamento dos trabalhos, ora por falta de trabalhadores, por 

cumprimento das medidas de contenção ou isolamento, por doença, ora 

por interrupção das cadeias de abastecimento, nomeadamente de produção 

e fornecimento de materiais de construção e de equipamentos 

necessários e indispensáveis à execução dos trabalhos, bem como os 

constrangimentos que se verificaram a nível da contratação de 

subempreiteiros que, pelos mesmos motivos, se viram impossibilitados 

de cumprir os respetivos contratos, encontra-se, em parte, justificado 

o atraso no cumprimento dos prazos. De referir ainda que, parte das 

restrições provocadas pela atual pandemia ainda se fazem sentir. ---- 

III- Conclusão ------------------------------------------------------ 

1. Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões 

de facto em acima enunciadas, propõe-se o seguinte: ----------------- 

• a revogação e encerramento do procedimento sancionatório aplicado, 

realçando o facto de não ter havido custos adicionais para o dono de 

obra; -------------------------------------------------------------- 

• e, ainda, dado a obra se encontrar fora do prazo de execução, que 

seja concedida uma prorrogação de prazo a titulo graciosa, sem direito 

a qualquer acréscimo do valor da revisão de preços em relação ao prazo 

contratado, até ao dia 4 de junho de 2021, de modo a se poderem efetuar 

as contas finais dos trabalhos; ------------------------------------- 

• que a presente proposta seja agendada para a reunião do Executivo 

Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação; ------------ 

• caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada. ----------------------------------------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------- 

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

Divisão de Obras Publicas, 25 de maio 2021 -------------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

ANEXO: carta do adjudicatário --------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.06.07. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.06.07. --------------------------------------------------------

À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.15. ANÁLISE DE ERROS E OMISSÕES – AQUAE SALUTEM – COMPLEXO 

HIDRODINÂMICO E ÁREA DE APOIO --------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 297/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 
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1 – Por deliberação de reunião de Câmara, no dia 13 de maio de 2021, 

foi autorizada a abertura do procedimento identificado em epígrafe com 

vista à adjudicação da empreitada em causa. ------------------------- 

2 - Na fase correspondente á apresentação por parte dos interessados 

no concurso de pedidos de esclarecimentos e de listas de erros e 

omissões, as empresas “Norteados, Engenharia e Construção, Lda” e 

“Anteros – Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras Públicas, 

S.A.” apresentaram listas de erros e omissões e pedidos de 

esclarecimentos, ao abrigo do n.º 50 do CCP ------------------------- 

3 – Foi solicitado o apoio da equipa projetista tendo, o júri, 

posteriormente, elaborado uma ata na qual se dá resposta ao solicitado. 

4 – Nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 50º do CCP, o órgão 

competente para a decisão de contratar pode proceder à retificação de 

erros e omissões das peças do procedimento no prazo referido no n.º 5 

do mesmo artigo, ou seja, até ao termo do segundo terço do prazo fixado 

para a apresentação das propostas, neste caso, até ao dia 11 de junho 

de 2021. ------------------------------------------------------------ 

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

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) A aprovação das respostas aos erros e omissões apresentados em 

documento em anexo, sendo que não resultou desta análise qualquer 

alteração do preço base do concurso; -------------------------------- 

b) Que o presente documento seja aprovado na reunião ordinária dado 

que o presente documento apenas poderá ser presente na reunião de 

Câmara ordinária do presente dia 11 de junho de 2021, já que o 

contrário obrigaria à prorrogação do prazo de apresentação das 

propostas, o que, dado tratar-se de uma obra financiada acarretaria 

graves constrangimentos para o município. --------------------------- 

c) Nos termos do nº8 do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos, 

que sejam notificados os interessados, através da plataforma 

eletrónica do Município de Chaves (www.vortalgov.pt), do teor da 

presente decisão. --------------------------------------------------- 

Em anexo: ata do júri e anexos -------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 11 de junho de 2021 ---------------------- 

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

(Amélia Rodrigues) -------------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.06.11. -------------------------------------------------------- 

Aprovo a proposta infra, nos termos que se encontra formulada. À 

reunião do executivo municipal para ratificação. -------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 11.06.2021. ------------ 

 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

1. EMPREITADA “ECOVIA DO TÂMEGA (2ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL 

DA CICLOVIA CHAVES/VIDAGO (VALORIZAR)”. - DISPONIBILIZAÇÃO DAS 

PARCELAS DE TERRENO, LOCALIZADAS NAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE AGOSTÉM 
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E NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MADALENA E SAMAIÕES, CONCELHO DE CHAVES, 

INDISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DA REFERIDA OBRA. APROVAÇÃO DO PROJETO DE 

EXPROPRIAÇÕES. - 5ª RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE REQUERER A UTILIDADE 

PÚBLICA DA EXPROPRIAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 10º DO C.E. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 10/UCE/2021. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Ao abrigo da competência que lhe está legalmente confiada nos 

termos do disposto na alínea vv), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I 

à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, e no n.º 1 do artigo 4º do Código 

das Expropriações – C. E. -, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de 

setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 56/2008, de 4 de 

setembro, o executivo camarário, por deliberação tomada em sua reunião 

ordinária realizada no pretérito dia 30 de março de 2020, retificada 

por deliberações de 31.08.2020, 04.03.2021 e 18.03.2021, deliberou 

requerer a declaração de utilidade pública - DUP - para efeitos de 

expropriação, das parcelas de terreno indispensáveis à concretização 

da execução da obra denominada “Ecovia do Tâmega (2ª Fase) – 

Restabelecimento Integral da Ciclovia Chaves/Vidago (VALORIZAR)” - do 

Km 1+400 ao Km 4+400. ----------------------------------------------- 

2. Na sequência de tal resolução, vieram a ser notificados da 

resolução de expropriar os aparentes proprietários das aludidas 

parcelas de terreno, cujas moradas eram conhecidas, no estrito 

cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 10º do C.E., tendo os 

proprietários das Parcelas números 29, 30, 31.1, 31.2, 31.3, e 32  

vindo apresentar contraproposta e/ou condições para a aquisição, pela 

via do direito privado e por acordo amigável, das aludidas parcelas, 

constantes dos Autos de diligência em anexo à presente proposta, nos 

seguintes termos: --------------------------------------------------- 
 

Parcela 

n.º 

 

Proprietário 

 

Valor da aquisição 

29 Arminda Nogueira • Vedação do prédio (parcela sobrante), que confronta 

com a parcela objeto de expropriação - Parcela 29; 

• Aquisição, por parte do Município de Chaves, da 

parcela identificada, na planta anexa, com a letra “A”, 

dado a mesma deixar de ter interesse económico para a 

proprietária e deixar de oferecer os mesmos cómodos, 

ficando, encravada, entre a ciclovia e o Rio Tâmega, 

pelo montante global de 1.937,10€. 

• Indemnização/compensação pela destruição de árvores 

situadas na parcela supra   identificada, na planta 

anexa, pelo montante de 1.050,00€. 

30 Maria Elisa dos Santos 

Carvalho 
• Vedação do prédio (parcela sobrante), que confronta 

com a parcela objeto de expropriação - Parcela 30; 

• Aquisição, por parte do Município de Chaves, da 

parcela identificada, na planta anexa, com a letra “A”, 

dado a mesma deixar de ter interesse económico para a 

proprietária e deixar de oferecer os mesmos cómodos, 

ficando, encravada, entre a ciclovia e o Rio Tâmega, 

pelo montante de 1697,49€ .  

• Indemnização/compensação pela destruição de árvores 

situadas na parcela supra   identificada, na planta 

anexa, com as letras “A”, pelo montante de 405,26€. 

 

31.1, 

31.2 e 

31.3 

António Santos Nogueira 

Ferreira 
• Vedação do prédio (parcela sobrante), que confronta 

com as parcelas objeto de expropriação - Parcela 31.1, 

31.2 e 31.3; 

• Aquisição, por parte do Município de Chaves, das 

parcelas identificadas, na planta anexa, com as letras 

“A” “B” e “C”, dado as mesmas deixarem de ter interesse 

económico para o proprietário e deixaram de oferecer os 
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mesmos cómodos, ficando, encravadas, entre a ciclovia e 

o Rio Tâmega, pelo montante global de 3.737,54€ .  

• Indemnização/compensação pela destruição de árvores 

situadas nas parcelas supra   identificadas, na planta 

anexa, com as letras “A” “B” e “C”, pelo montante de 

1.620,00€ 

32 Fernando Delgado 

Ferreira 
• Alteração parcial do traçado da ecovia do Tâmega – 

Parcela 32 -, resultante do reconhecimento da existência 

de um poço e duas arvores de grande porte, que 

consubstancia uma redução da área a expropriar de 506,19 

m2 passando a área de expropriação da referida parcela 

32 a ser de 2.022,30 m2; 

• Vedação do prédio (parcela sobrante), que confronta 

com a parcela objeto de expropriação - Parcela 32; 

 

3. Registe-se que a expropriação é um “ato violento” na esfera dos 
direitos dos particulares, devendo, por isso, privilegiar-se os 

acordos amigáveis de aquisição, particularmente na fase pré 

expropriativa dos procedimentos. ------------------------------------ 

II – Proposta em sentido estrito ------------------------------------ 

Assim, atendendo às razões de facto e de direito acima expostas e, 

muito concretamente, nos termos do disposto na alínea vv), do nº 1, 

do artigo 33º, do Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, compete 

à Câmara Municipal, propor a declaração de utilidade pública, para 

efeitos de expropriação e, não sendo tal competência, suscetível de 

delegação no Presidente da Câmara, tomamos a liberdade de sugerir que 

seja adotada a seguinte estratégia procedimental: ------------------- 

a) Agendamento da presente proposta para a próxima reunião ordinária 

do Executivo Camarário em vista a autorização para a aquisição das 

parcelas nº 29, 30, 31.1, 31.2, 31.3, e 32 nas condições constantes 

do quadro sinóptico do nº2 do título I antecedente; ----------------- 

b) Em caso de decisão favorável, deverá ser acautelada, junto da 

DGF, a retificação do valor correspondente, na proposta de cabimento, 

anteriormente, elaborada e que instruiu a respetiva resolução de 

requerer a DUP sob a Proposta Nº 17/GAP/2020; ----------------------- 

c) Por último, e caso a presente proposta venha a merecer 

acolhimento por parte do executivo camarário, deverão ser formalizados 

os respetivos acordos de aquisição, por via do direito privado, 

relativamente às parcelas n.º 29, 30, 31.1, 31.2, 31.3, e 32, e às 

parcelas encravadas 29.A, 30.A, 31.1A, 31.2B e 31.3C – parcelas 

encravadas -. ------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 07 de junho de 2021. ---------------------------------------- 

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

(Paulo Silva) ------------------------------------------------------- 

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

• Autos de diligência das parcelas 29, 30, 31.1, 31.2, 31.3 e 32;- 

• Plantas parcelares com a delimitação das parcelas a adquirir pelo 

Município. --------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA. CARLA 

NEGREIRO DE 07/06/2021 --------------------------------------------- 

Atento o teor da presente informação, é de adotar a estratégia 

perfilada no ponto II. À consideração do Senhor Presidente da Câmara 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICPAL, DR. NUNO VAZ DE 

07/06/2021 --------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ANA CATARINA COSTA REIS. 

INFORMAÇÃO Nº297/DA/2021. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº297/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1. INTRODUÇÃO: ----------------------------------------------------- 
Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 20 de maio de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Ana Catarina Reis, a solicitar o 

pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de água. ------- 

A 21 de maio de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente. -- 

A 27  de maio de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº312/SIS - 2021, que a Srª Ana Catarina Reis, 

demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de liquidar, o 

valor das faturas, em prestações.------------------------------------ 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, as faturas em causa, correspondem à data de 

apresentação do pedido 439,06€.-------------------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;---------------------------------------------------------- 

Considerando o nº1 do artigo 166º do Regulamento Municipal dos Serviços 

de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais 

Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos, e considerando que o valor é 

superior a 251€ e inferior a 500 €, a prestação mensal será de 50,00€, 

pelo que o faseamento do pagamento em 9 prestações dá cumprimento ao 

exigido. Sendo 8 prestações no valor de 50€ e a última no valor de 

43,73€.------------------------------------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 439,06€, em 9 

prestações mensais;------------------------------------------------  

b. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

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

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

c. Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, à Divisão de Ambiente.-------------------------- 

Chaves, 31 de maio de 2021.----------------------------------------- 
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À consideração do Sr. Vereador Victor Santos.----------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SR. ENG. VITOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 2021.05.31: ----------------------------------------------- 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO E DA EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR – ANO LETIVO 2020/2021 – INCUMPRIMENTO DAS CLAUSULAS C.E. 

INFORMAÇÃO Nº57/DEAS - UE/2021. -------------------------------------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Fundamentação --------------------------------------------------- 

1. No sentido de dar cumprimento às atribuições que estão 

cometidas ao Município em matéria de fornecimento de refeições aos 

alunos do 1º Ciclo e da Educação Pré-Escolar, para o ano letivo 

2020/2021, o Município de Chaves efetuou um contrato de prestação de 

serviços com a empresa Eurest Portugal, Lda. no valor unitário por 

refeição de 1,75 €, IVA não incluído; ------------------------------ 

2. Na sequência do acompanhamento e fiscalização da execução do 

contrato, em causa, verificou-se que, no passado dia 6 de maio, a 

ementa prevista era “Bacalhau estufado com batata assada”, tendo-se 

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

2.1). Verificou-se que, na confeção da referida ementa foi utilizado 

bacalhau fresco, juntamente com bacalhau seco, quando a alínea j, 

ponto 6.2 do artigo da parte II do CE refere "1 prato de bacalhau seco 

demolhado em posta (gadus morhua) (este prato não pode ser substituído 

por bacalhau fresco, migas de bacalhau, paloco ou outro tipo)". ----   

No dia anterior, 5 de maio, verificou-se o descongelamento de bacalhau 

fresco (que não está permitido) juntamente com o descongelamento de 

bacalhau demolhado ( o permitido). Perante esta situação, a cozinheira 

da Unidade foi alertada que, não estava autorizado o fornecimento de 

bacalhau fresco. Além disso tinha-se verificado a existência de caixas 

de bacalhau demolhado ultracongelado (posta média) na arca 

congeladora. ------------------------------------------------------- 

2.2). No que respeita, ainda, à refeição do dia 6 de maio, a Unidade 

de Educação, foi informada que, no Jardim de Infância de Casas Novas, 

foi insuficiente o acompanhamento, (batatas assadas) e o bacalhau e 

no Jardim de Infância de Chaves, na refeição do terceiro turno, o 

bacalhau foi insuficiente; ------------------------------------------ 

3. Ora, os incumprimentos, acima, referidos, têm como consequência 

a aplicação da sanção pecuniária prevista no número 1.2. e1.3, do 

artigo 13º, do Caderno de Encargos. --------------------------------- 

4. Sendo certo que; -------------------------------------------- 

4.1). O número 1.2., do artigo 13º, do Caderno de Encargos, determina, 

expressamente, o seguinte, a saber: --------------------------------- 
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“Em caso de incumprimento de uma das obrigatoriedades estabelecidos 

nos números 6.1., 6.2., 9.5.1 e 9.5.2.  artigo 1º, Parte II, do 

presente CE a entidade adjudicatária sofrerá uma penalização, no valor 

de 20% sobre o valor correspondente ao número total refeições servidas 

no dia em que ocorreu o incumprimento.” ---------------------------- 

4.2) O número 1.3., do artigo 13º, do Caderno de Encargos, determina, 

expressamente, o seguinte, a saber: --------------------------------- 

“Sempre que a entidade adjudicatária cometer  irregularidades, nos 

termos do número 3 e 4 do artigo 1º e nº. 2.1.,  do artigo 5º, (não 

respeitar as capitações mencionadas no anexo D) Parte II, do presente 

C.E., sofrerá uma penalização, no valor de 20% sobre o valor 

correspondente ao número total de refeições servidas naquele dia.” - 

5. Atenda-se, que as sanções, acima referidas, se aplicarão no 

mês seguinte ao do incumprimento, nos termos do definido no número 

1.2., 1.3., e 1.6., do artigo 13º, do Caderno de Encargos. --------- 

6. Por último, referir que a apreciação e a decisão de aplicação 

de sanções pecuniárias, no caso individual e concreto, compete à Camara 

Municipal, órgão que adjudicou a aquisição de serviços para 

“Fornecimento de refeições, com confeção local e refeições 

transportadas, para os alunos das escolas do 1º ciclo e crianças dos 

Jardins de Infância, da rede pública do concelho de Chaves – ano letivo 

2020/2021”. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião da Câmara 

Municipal de Chaves, em vista a que tal órgão executivo tome 

deliberação consubstanciada na intenção de aplicar, à empresa 

adjudicatária, Eurest, uma sanção pecuniária no valor de 223,30€, IVA 

não incluído, nos termos do disposto no número 1.2. do artigo 13º, do 

Caderno de Encargos, com base nas razões enunciadas no ponto I, da 

presente proposta, e calculada da seguinte forma: ------------------- 

638 refeições X 1,75 € (IVA não incluído) = 1.116,50 € -------------- 

Sanção 1.2. (20%) = 223,30 € ---------------------------------------- 

a) Relativamente à sanção prevista no número 1.3., do artigo 13º, 

do Caderno de Encargos, (não respeitar as capitações mencionadas no 

anexo D), propõe-se a sua não aplicação, uma vez que as referidas 

inconformidades só se verificaram em dois estabelecimentos de ensino, 

devendo, contudo, notificar-se a empresa de que em caso de repetição 

de “não conformidade” a referida sanção será aplicada na integra, ou 

seja, a todas as refeições servidas no dia em que ocorreu o 

incumprimento;  ---------------------------------------------------- 

b) No estrito cumprimento do disposto no art. 121º e ss. do CPA, 

deverá tal sentido de decisão administrativa acima proposta ser sujeita 

a audiência prévia dos interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 

dias para permitir à cocontratante vir ao procedimento, por escrito, 

dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão entretanto 

exarado; ------------------------------------------------------------ 

c) Decorrido o aludido prazo, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do art. 114º do Código do Procedimento Administrativo, da 

decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação. - 

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

Chaves, 27 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

O Gestor do Contrato ----------------------------------------------- 

(Lídia Pinto) ------------------------------------------------------ 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2021.05.27. ------------------------------------------------------  

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

sobre a matéria. À consideração Superior. --------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2021.06.07. ------------------------------------------------------ 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES – ANO LETIVO 2021/2022. 

CONCURSO PÚBLICO Nº1/UCP/2021. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Tornando-se necessário proceder à aquisição do serviço identificado 

em epígrafe, de acordo com a Informação n.º43/UE/2021 em anexo, 

submete-se à consideração superior a presente proposta que visa o 

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

1. Escolha do tipo de procedimento -------------------------------- 

- Considerando que o preço base do presente procedimento é de 

216.105,75€ (duzentos e dezasseis mil, cento e cinco euros e setenta 

e cinco cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. --------- 

- Considerando que, de acordo com o ponto 3 do capítulo I da informação 

n.º43 da Unidade da Educação, em anexo, o preço base indicado no 

caderno de encargos foi calculado tendo em conta o preço 

unitário/refeição praticado no anterior procedimento com idêntico 

objeto, no ano letivo de 2020/2021; --------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea a) do nº1 do 

artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), poder-se-á lançar 

mão do procedimento “Concurso Público” como procedimento para a 

celebração de contratos, com publicação de anúncio no Jornal Oficial 

da União Europeia; -------------------------------------------------- 

Assim, em cumprimento do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 18º 

do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho, e nos termos do disposto nos 

artigos 36º e 38º do CCP, solicita-se autorização, ao Órgão Executivo 

Municipal, para aplicação do procedimento “Concurso Público”, previsto 

na alínea a) do nº1 do artigo 20º do CCP, para adjudicação da prestação 

de serviços identificada em epígrafe. ------------------------------- 

2. Designação do júri --------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no nº1 do artigo 67º do 

CCP, com exceção do ajuste direto e dos casos previstos no nº3 do 

citado artigo, os procedimentos para a formação de contratos são 

conduzidos por um júri designado pelo órgão competente para a decisão 

de contratar; ------------------------------------------------------- 

Assim, submete-se à consideração superior a seguinte proposta de 

constituição: ------------------------------------------------------ 

- Membros efetivos: ------------------------------------------------- 

- Presidente: Paula Cabugueira, Chefe da Divisão de Educação e Ação 

Social; ------------------------------------------------------------ 

- 1º Membro Efetivo: Zuleika Rodrigues, Chefe da Unidade de Educação;- 

- 2º Membro Efetivo: Lídia Pinto, Técnica Superior. ----------------- 

O primeiro membro efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos. ------------------------------------------------------ 

- Membros suplentes: ------------------------------------------------ 
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- 1º Membro Suplente: Márcia Santos, Chefe da Divisão de Gestão 

Financeira; -------------------------------------------------------- 

- 2º Membro Suplente: Susana Borges, Chefe da Unidade de Contratação 

Pública. ----------------------------------------------------------- 

3. Delegação de competências -------------------------------------- 

Nos termos do disposto no nº1 do artigo 109º do CCP, sugere-se que as 

competências atribuídas ao órgão competente para a decisão de 

contratar possam ser delegadas no júri, sem prejuízo do disposto na 

parte final no nº2 do artigo 69º do mesmo Código. ------------------- 

4. Aprovação do processo de procedimento -------------------------- 

Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea c) 

do nº1 e nº2 do artigo 40º do CCP, acompanham a presente proposta o 

caderno de encargos, o programa de procedimento e o anúncio do 

concurso. ---------------------------------------------------------- 

5. Caução --------------------------------------------------------- 

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, o 

adjudicatário prestará uma caução no valor de 3% do preço contratual. 

6. Adjudicação por lotes ------------------------------------------ 

Nos termos do disposto no nº2 do artigo 46º-A do CCP, e no seguimento 

do exposto no ponto n.º6 do capítulo I da informação n.º43/2021 da 

Unidade da Educação, em anexo, a presente prestação de serviços não 

será adjudicada por lotes, devido ao facto de existir apenas uma 

estrutura de confeção para todas as escolas e por ser incindível a 

referida estrutura, não sendo possível recorrer à adjudicação por 

lotes, ao abrigo da alínea a) do n.º2 do artigo 46.ºA do CCP. ------- 

7. Encargos com contratos de aquisição de serviços – artigo 73º da 

Lei nº75-B/2020 de 31 de dezembro – LOE ----------------------------- 

A presente prestação de serviços cumpre o exposto na alínea b) do n.º1 

do artigo 73.º da Lei n.º75-B/2020 de 31 de dezembro, uma vez que o 

preço unitário/refeição, que esteve na base do cálculo do preço base 

do presente procedimento, é o mesmo valor praticado no ano letivo de 

2020/2021. --------------------------------------------------------- 

8. Compromissos plurianuais --------------------------------------- 

Nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº8/2012 

de 21 de fevereiro, e ulteriores alterações, conjugado com o artigo 

22º do decreto-lei nº197/99 de 8 de junho, a assunção de compromissos 

plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos 

projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 

acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 

parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da 

assembleia municipal. ----------------------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir que a presente 

proposta seja submetida ao Órgão Deliberativo Municipal, a fim de este 

autorizar a assunção do seguinte compromisso plurianual: ------------ 

Por ano económico --------------------------------------------------- 

 
Fornecimento de refeições 

escolares, com confeção 

local e refeições 

transportadas, para os 

alunos das escolas do 1.º 

ciclo e crianças dos 

jardins-de-infância da rede 

pública do Município de 

Chaves – ano letivo 

2021/2022 

 

2021 2022 

79.842,00€ 136.263,75€ 

9. Cabimento orçamental 

O contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento orçamental 

na rubrica 02022099, conforme informação de cabimento em anexo. ----- 
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À consideração superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 2 de junho de 2021 ------------------------------------------ 

A Chefe da Unidade de Contratação Pública --------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS 

DE 2021.06.07. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.06.07. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – VIATURA 15-84-GE, PROPRIEDADE DE VASCO 

MANUEL FERREIRA DAS NEVES. INFORMAÇÃO N.º01/SA/2021. ---------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento informação nº 008/2021, do Gabinete Técnico Florestal, 

datada de 15 de Maio de 2021, na qual é responsabilizado o Município 

pelos danos causados na viatura 15-84-GE, propriedade de Vasco Manuel 

Ferreira das Neves, causados pela intervenção do trator limpa bermas, 

quando se procedia ao serviço de limpeza na localidade de Samaiões.--  

Feitas as diligências necessárias pelo Gabinete Técnico Florestal, 

foram considerados prejuízos no valor de 88,10€ (Oitenta e oito euros 

e dez cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.------------- 

Como o sinistro não se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice 

de Responsabilidade Civil, dado o valor da franquia aplicada, 10% do 

valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo 250€ (duzentos e 

cinquenta euros).--------------------------------------------------- 

Assim, o Município deverá liquidar diretamente ao lesado o valor de 

88,10€ (Oitenta e oito euros e dez cêntimos) acrescidos de IVA à taxa 

legal em vigor.------------------------------------------------------ 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 1307/2021 e do compromisso nº 1897/2021.------------- 

Chaves, 28 de Maio de 2021------------------------------------------- 

A assistente técnica------------------------------------------------- 

(Anabela Ferreira)-------------------------------------------------- 

(Em anexo respetivo processo)---------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS 

DE 2021.05.28. ------------------------------------------------------ 
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Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.05.30. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.2. AERÓDROMO MUNICIPAL – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 17/DGF/2021. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento: -------------------------------------------------- 

a) Considerando que, cabe ao Município assegurar a gestão 

administrativa do Aeródromo Municipal, e, bem assim a sua gestão 

operacional, reparação, conservação e manutenção das infraestruturas; 

b) Considerando que, a gestão do espaço do Aeródromo municipal 

compete ao município, sendo que decorre do regulamento do Aeródromo e 

respetivos manuais a consagração das regras disciplinadoras da sua 

utilização e respetivas autorizações e eventuais necessidades de 

encerramento; ------------------------------------------------------ 

c) Considerando que em obediência ao Manual do Aeródromo, veio a 

ser definida a sua estrutura organizacional, nos termos reconhecidos 

pela legislação nacional, sendo que, o Município enquanto operador de 

tráfego aéreo – Aeródromo Municipal, definiu, no aludido manual, os 

níveis de responsabilidade correspondentes à sua organização; ------- 

d) Considerando que toda a manutenção e gestão do Aeródromo 

Municipal, e, bem assim, as orientações produzidas pela ANAC -

Autoridade Nacional de Aviação Civil, aquando das auditorias 

periódicas desenvolvidas, determinam a necessidade de realização de 

despesa pública, na senda do cumprimento das normas estabelecidas por 

tal órgão de supervisão, e da segurança das infraestruturas e 

equipamentos, por forma a garantir que a atividade em tal espaço, se 

realize com a máxima segurança; ------------------------------------- 

e) Considerando ainda que, em reunião do órgão executivo realizada 

em 8 de junho de 2020, veio o Sr. Vereador, Dr. Francisco Melo 

manifestar a necessidade em promover uma análise detalhada ao 

Regulamento de taxas municipais, atualmente em vigor, no sentido de, 

o mesmo, passar a contemplar a regulamentação de taxas em tal 

infraestrutura – Aeródromo Municipal, pela sua utilização por 

entidades privadas, para atividades e lúdicas e outras, face aos custos 

que, anualmente o município incorre com a gestão e manutenção de tal 

espaço. ------------------------------------------------------------ 

II - Proposta: ------------------------------------------------------ 

1 – Face ao exposto, e por razões de transparência e rigor que assistem 

aos organismos e entidades que realizem despesa pública, veio a ser 

produzido o relatório das atividades realizadas no ano de 2020 pelo 

aeródromo Municipal de Chaves, com apresentação dos custos incorridos; 

2 – Face à pertinência e interesse da matéria, tendo em conta que tal 

gestão não se revela tarefa simples pelo grau de exigência das 

entidades de supervisão que suportam a manutenção da atividade da 
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Prestação de serviços de tráfego aéreo, importa dar a conhecer ao 

órgão executivo, o teor do aludido relatório; ----------------------- 

3 – Por conseguinte, submeta-se, à próxima reunião da Câmara Municipal, 

o Relatório de atividades do Aeródromo Municipal, referente ao ano de 

2020, para conhecimento. -------------------------------------------- 

Chaves, 01 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

A Administradora do Aeródromo Municipal, ---------------------------- 

(Dr.ª Márcia Santos) ------------------------------------------------ 

Anexo: Relatório Atividades do AM – 2020 ---------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2021.06.02. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

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

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

 

 

2.3. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A GESTÃO DA EFICIÊNCIA 

HÍDRICA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE 

CHAVES – ZONA ABASTECIDA EM ALTA - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO 

DE ENCARGOS PLURIANUAIS. INFORMAÇÃO Nº 16/DGF/2021. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e fundamentação: ---------------------------------- 

1 - Considerando que pela deliberação da Câmara Municipal, datada de 

14 de abril de 2020, veio a ser aprovada a proposta nº 106/DAR/2020 

relativa à “Aquisição de serviços para a gestão da eficiência hídrica 

no sistema de abastecimento de água da área do Município de Chaves – 

Zona abastecida em alta”, tendo a mesma sido sancionada pelo órgão 

deliberativo em sua sessão realizada em 30 de abril de 2020; -------- 

2. Considerando que, a aludida contratação de serviços veio a ser 

adjudicada pelo valor de 1.691.063,31€, acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor, à empresa Aqualevel, Unipessoal, Lda, tendo sido celebrado 

o competente contrato escrito em 15/02/2021; ------------------------ 

3. Considerando que, nas peças do procedimento “Concurso Limitado por 

Prévia Qualificação”, encontrava-se previsto um prazo de execução de 

5 anos, perspetivando-se que o horizonte temporal do contrato 

ocorresse nos anos de 2020 a 2025, tendo sido autorizada a assunção 

dos encargos plurianuais decorrentes do contrato a celebrar, em sessão 

da Assembleia Municipal realizada em 30 de abril de 2020, na qual 

vieram a ser submetidas as peças do procedimento e das quais consta o 

montante dos encargos plurianuais a executar até 2025; ------------- 

4. Considerando que, por vicissitudes que determinaram algum atraso 

na adjudicação dos serviços a contratar, verificou-se que a celebração 

do contrato escrito apenas veio a ocorrer em 15/02/2021, determinando 

que a execução da prestação de serviços passe a abranger 3 meses do 

ano de 2026, em divergência dos montantes plurianuais que haviam sido 

aprovados pela assembleia Municipal, os quais apenas abrangiam os anos 

de 2020-2025; ------------------------------------------------------- 

3. Atenta o valor do contrato, de 1.691.063,31€ (um milhão, seiscentos 

e noventa e um mil, sessenta e três euros e trinta e um cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, verifica-se que o mesmo não 

pode produzir quaisquer efeitos antes da obtenção do visto ou 

declaração de conformidade do Tribunal de Contas, nos termos do 

disposto no n.º 4 do art.º 45.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, na 

sua atual redação; -------------------------------------------------- 
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4. O contrato em apreço, a que foi atribuído o n.º de contrato interno 

9/2021, foi submetido para fiscalização prévia do Tribunal de Contas, 

tendo sido registado neste Tribunal, com o n.º 633/2021; ------------ 

5. Considerando que o competente processo de visto foi objeto de pedido 

de esclarecimento quanto à necessidade de remessa de “…comprovativo 

da autorização por parte da Assembleia Municipal da plurianualidade 

da despesa, concretamente com a presente aquisição de serviços, até 

ao ano de 2026, em estrito cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 

1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro” e ainda o envio 

de “…declaração de encargos orçamentais diferidos (Anexo IV), 

contemplando a inscrição de verba em todos os anos de execução do 

contrato, ou seja, englobando o ano de 2026, nos termos do n.º 2, do 

artigo 14.º, da Resolução n.º 1/2020.” ------------------------------ 

6. Considerando que a assunção de compromissos plurianuais está 

sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal, nos termos das 

disposições conjugadas na alínea b) do artigo 3.º e na alínea c), do 

n.º 1, do artigo 6.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na 

sua atual redação. -------------------------------------------------- 

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

1 – Face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir ao Sr. Presidente da 

Câmara, a seguinte estratégia procedimental: ------------------------ 

a) Submeter a presente proposta aos órgãos municipais competentes, 

sendo que, cabe à Assembleia Municipal, a emissão de autorização para 

a assunção de compromissos plurianuais, ao abrigo das disposições 

conjugadas do artigo 24.º com a alínea dd) e alínea ccc) do n.º 1 do 

artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, dos n.ºs 1 

e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e nos 

termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro, decorrentes do aludido contrato de “Aquisição de 

serviços, para a gestão da eficiência hídrica no sistema de 

abastecimento de água da área do Município de Chaves – Zona abastecida 

em alta”, de acordo com a  seguinte calendarização plurianual à qual 

corresponde a execução do montante total de 1.691.063,31€, acrescido 

de IVA à taxa legal de 23%, totalizando 2.080.007,87€, sendo que no 

ano de 2021 será executado o valor previsto de 293.946,25€: --------- 

2022 = 437.294,61€; ------------------------------------------------- 

2023 = 195.163,45€; ------------------------------------------------- 

2024 = 290.573,01€; ------------------------------------------------- 

2025 = 690.424,44€ -------------------------------------------------- 

2026 = 172.606,11€. ------------------------------------------------- 

b) A despesa emergente do aludido contrato tem enquadramento 

orçamental na rubrica orçamental da despesa “Aquisição de bens e 

serviços – Outros – 02022099”, dos instrumentos de gestão financeira 

em vigor para 2021. ------------------------------------------------- 

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

Chaves, 01 de junho de 2021. ---------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira ----------------------------- 

Márcia Santos ------------------------------------------------------- 

Anexo: Anexo IV da Resolução n.º 1/2020 – TC ------------------------ 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.06.04. --------------------------------------------------------

À reunião do Executivo municipal, para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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2.4. DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL, DE PARCELA DE TERRENO 

COM A ÁREA DE 206,00M2, LOCALIZADA JUNTO AO CAMPO DE JOGOS JOÃO DE 

OLIVEIRA, VIDAGO (UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VIDAGO, ARCOSSÓ SELHARIZ E 

VILARINHO DAS PARANHEIRAS), CONCELHO DE CHAVES, PARA A VIABILIZAÇÃO 

DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DO COMPLEXO 

DESPORTIVO. PROPOSTA N.º 66/GAPV/2021. ------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

4. A coletividade desportiva Vidago Futebol Clube, NIPC 501 877 517, 

instituição de utilidade pública, com sede no Campo de Jogos João de 

Oliveira, Vidago, (União das Freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz 

e Vilarinho das Paranheiras), concelho de Chaves, tem por fim 

estatutário principal promover a cultura física em todas as 

modalidades, sendo um clube desportivo eclético, que visa promover o 

fomento e a prática do futebol em diversas categorias e escalões, bem 

assim a prática e o desenvolvimento de diversas modalidades 

desportivas. ------------------------------------------------------- 

5. Consequentemente, promove o desenvolvimento cultural, educacional 

e social e, em geral, o bem-estar físico dos seus atletas, visando a 

formação de jovens atletas, independentemente da sua naturalidade, 

nacionalidade, género, raça, religião, condição social e económica ou 

convicções políticas, proporcionando-lhes a aprendizagem de uma 

modalidade desportiva e incutindo-lhes o gosto pela prática da 

atividade física, pela manutenção de hábitos de vida saudável e pelo 

exercício de uma cidadania ativa, contribuindo para a sua integração 

social e, a fim, a competição amadora, especialmente na modalidade 

futebol. ----------------------------------------------------------- 

6. Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 6.º da Lei n.º 5/2007, 

de 16 de janeiro – Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto – 

no âmbito da estratégia de generalização da prática da atividade física 

e desportiva dos portugueses, incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas 

e às autarquias locais, a promoção e a generalização da atividade 

física, enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição 

física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos. --------------- 

7. Nessa justa medida e em concretização de tal competência, o 

executivo camarário tem intenção de apoiar esta coletividade 

desportiva a concretizar o projeto de modernização das suas 

instalações, especialmente o campo de jogos, de modo a que aquelas 

infraestruturas desportivas possam receber jogos das competições 

oficiais de futebol, designadamente os jogos da Divisão de Honra 

Distrital (AFVR), campeonato que a equipa sénior do Vidago Futebol 

Clube disputa. ------------------------------------------------------ 

8. Para o efeito, em vista à execução da obra de 

reabilitação/modernização do complexo desportivo João de Oliveira, em 

Vidago, torna-se imprescindível proceder à desafetação, do domínio 

público municipal, de uma parcela de terreno com a área de 206,00m2, 

situada junto ao complexo desportivo João de Oliveira, na referida 

vila de Vidago, em vista à sua integração no domínio privado da 

autarquia, de modo a alterar o seu estatuto dominial, viabilizando, 

posteriormente, a sua cedência ao Vidago Futebol Clube, instituição 

de utilidade pública, de modo a que a mesma passe a integrar o referido 

complexo desportivo. ------------------------------------------------ 

9. Nos termos da alínea q), do n.º 1, do artigo 25.º do Anexo I, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação, compete à 
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Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, deliberar 

sobre a afetação ou desafetação de bens do domínio público municipal. 

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

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, tomo a liberdade 

de sugerir ao executivo camarário o seguinte: ----------------------- 

a) Que seja manifestada a intenção de proceder à desafetação, do 

domínio público municipal, para o domínio privado da autarquia, da 

parcela de terreno com a área de 206,00m2, localizada junto ao complexo 

desportivo João de Oliveira, Vidago, União das freguesias de Vidago, 

Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, concelho de Chaves, 

destinada à execução da obra de reabilitação/modernização do complexo 

desportivo, melhor identificada a cor laranja, na peça desenhada à 

escala 1:500, em anexo à presente proposta; ------------------------- 

b) Sequencialmente, caso a presente proposta venha a ser aprovada, 

tal proposta de decisão deverá ser sujeita à audiência dos interessados 

a fim dos mesmos se pronunciarem acerca de eventuais prejuízos 

decorrentes de tal proposta de desafetação, à luz do disposto no artigo 

121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, mediante 

a respetiva divulgação através de edital, a publicar em jornal local, 

na página da internet da autarquia e a afixar nos demais lugares de 

costume, concedendo a todos os eventuais interessados, na referida 

desafetação, no prazo de 10 dias úteis, a contar da data da referida 

publicitação, para se pronunciarem por escrito; --------------------- 

c) Caso não se registem participações, deverá a presente deliberação 

tornar-se decisão definitiva, devendo o presente assunto ser agendado 

para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, órgão competente para 

a prática do ato de desafetação da parcela em causa, do domínio público 

municipal para o respetivo domínio privado da autarquia, nos termos 

do disposto na alínea q), do n.º 1, do artigo 25.º do Anexo I, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação ulterior; ---------------- 

d) Por último, caso o procedimento administrativo venha a merecer o 

acolhimento do órgão deliberativo municipal, deverão os serviços 

municipais competentes – Divisão de Gestão Financeira - proceder ao 

registo de tal parcela, no domínio privado da autarquia. ------------ 

Chaves, 4 de junho de 2021. ----------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Planta à escala 1/500 com a delimitação da área a desafetar do 

domínio público municipal. ------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. NOTIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DA CANDIDATURA “POSEUR-03-1911-FC-000320 

– PROJETO DE RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS NO CONCELHO DE CHAVES” 

E ASSINATURA DO RESPETIVO TERMO DE ACEITAÇÃO - INFORMAÇÃO 

Nº30/DDE/2021, DA ENGª CLÁUDIA FERREIRA DE 28.05.2021. -------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
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I . OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ----------------------------------------- 

1.1. A presente informação visa levar ao conhecimento do executivo 
municipal a notificação de aprovação da candidatura em epígrafe, pela 

Comissão Diretiva do Programa Operacional da Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de Recursos, em 15/05/2021, nos termos constantes 

da decisão de aprovação de 13/04/2021 e do Termo de Aceitação anexo, 

bem como promover as diligências necessárias à assinatura do Termo de 

Aceitação para respetiva devolução à Autoridade de Gestão do POSEUR.- 

II – ENQUADRAMENTO ------------------------------------------------- 

2.1. Ao abrigo do Aviso n.º POSEUR-11-2020-15 – Investimentos com 
vista à Recolha Seletiva e Valorização de Biorresíduos em Portugal 

Continental – 3.º Aviso, o Município de Chaves submeteu no Balcão 

2020, em 22/02/2021, a candidatura com o código POSEUR-03-1944-FC-

000320, designada por “Projeto de Recolha Seletiva de Biorresíduos no 

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

2.2. No pretérito dia 15/05/2021 este foi notificado sobre a proposta 
de decisão da candidatura (aprovação condicionada), da qual, após 

auscultar os serviços técnicos da Divisão de Ambiente  e a equipa 

externa, se optou por não recorrer em sede de audiência prévia, em 

razão das condicionantes/justificações apresentadas terem 

enquadramento no Regulamento Específico e no Aviso e as quais 

pressupunham ajustes no investimento total da operação (- 9.925,00€2) 

e no investimento elegível (-14.400,00€3). -------------------------- 

2.3. Entretanto, em posterior contacto com a Autoridade de Gestão do 
POSEUR foi-lhe transmitida a deteção de um lapso constante da decisão 

de aprovação e colocou-se à consideração daquele organismo a 

ponderação no sentido de ser reavaliada a elegibilidade da parcela do 

orçamento de fornecimento dos contentores (9.925,00€) em face de estar 

em causa um único procedimento concursal que consistia na aquisição e 

instalação dos equipamentos nos locais mapeados. -------------------- 

2.4. Neste contexto, a AG do POSEUR sugeriu que, após a contração das 
ações previstas na candidatura a mesma estaria disponível para, numa 

futura reprogramação, proceder ao ajuste dos valores do financiamento 

da componente de Equipamento Básico. -------------------------------- 

2.5. O Termo de Aceitação do apoio acompanhava, igualmente, a 

comunicação recebida, cuja minuta se apresenta em anexo, e a qual 

carece da assinatura do Senhor Presidente da Câmara, para efeitos de 

contratualização da operação em questão. ---------------------------- 

III – FUNDAMENTAÇÃO ------------------------------------------------ 

3.1. A operação consubstancia a implementação do serviço de recolha 
seletiva de biorresíduos para 62.5% dos residentes no Concelho (16.191 

alojamentos), com capacidade de recolha de 15,22t/dia (5.557 ton/ano), 

privilegiando a contentorização coletiva e inclui as seguintes ações: 

− Recolha seletiva de biorresíduos (aquisição de 400 contentores 

coletivos de 1200Lts com acesso garantido com cartão magnético, como 

forma de potenciar uma segregação eficaz dos resíduos); ------------- 

− Sistemas para monitorização e otimização da recolha seletiva de 

biorresíduos (aquisição de software necessários para uma gestão 

eficiente do novo serviço de recolha); ------------------------------ 

− Sensibilização ambiental da população abrangida. -------------- 

                                                           
2 Montante relativo ao item “serviços de transporte” constante do 

orçamento relativo à ação de “Aquisição de contentores”. ------------ 
3 Foi considerado não elegível o montante de 14.400,00 €, referente ao 

valor de uma viatura de apoio, que não sendo para a recolha seletiva 

de biorresíduos, não tem enquadramento no presente aviso. ----------- 
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3.2. A operação, que tem como um dos objetivos principais a 

contribuição para a prossecução das estratégias nacionais ao nível da 

gestão de Resíduos Urbanos, visa especificamente: ------------------- 

i) Contribuir para o cumprimento das metas consignadas no Plano 

Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020), relativas aos 

seguintes objetivos: ------------------------------------------------ 

− Aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e da 

qualidade dos recicláveis; ------------------------------------------ 

− Redução da deposição de RU em aterro. ------------------------- 

ii) Contribuir para o cumprimento das metas consignadas no Plano 

Nacional de Gestão de Resíduos 2014-2020, nomeadamente nos seus 

objetivos estratégicos: --------------------------------------------- 

− Prevenir ou reduzir os impactos adversos decorrentes da produção 

e gestão de resíduos, em particular no objetivo operacional 

“Consolidar e otimizar a rede de gestão de resíduos”. --------------- 

3.3. A concretização desta operação, decorrente dos reajustamentos 
acima referidos, corresponde a um investimento total de 575.683,44€ e 

a um investimento elegível de 561.283,44€, cofinanciado a 75% pelo 

Fundo de Coesão, repartido do seguinte modo: ------------------------ 

 
INVESTIMENTO 

CANDIDATADO 

INVESTIMENTO 

APROVADO 

VARIAÇÃO ENTRE 

VALORES CANDIDATADOS 

E APROVADOS 

Investimento Total 584 908,44€ 575 683,44€ - 9.925,00€ 

Investimento Elegível 584 908,44€ 561 283,44€ - 23.625,00€ 

Investimento Elegível não 

comparticipado 

0,00€ 0,00€ 0,00 € 

Investimento Não Elegível 0,00€ 14.400,00€ +14.400,00€ 

Contribuição Fundo de Coesão  438.681,33€ 420.962,58€ - 17.718,75€ 

Autarquia Local (investimento 

elegível) 

146.227,11€ 140.320,86€ - 5.906,25€ 

TAXA de Cofinanciamento 75,00% 75,00% 0,00% 

3.4. Neste contexto, cumpre neste momento decidir sobre a aceitação, 
pelo Município de Chaves, do respetivo cofinanciamento, nos moldes 

apresentados na respetiva minuta do Termo de Aceitação. ------------- 

IV – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

4.1. Considerando a relevância desta operação para a estratégia de gestão 
de resíduos da Câmara Municipal de Chaves; -------------------------- 

4.2. Considerando que com a concretização da mesma será dado um 

contributo significativo e direto para o cumprimento das metas 

municipais, regionais e nacionais ao nível dos resíduos urbanos; ----  

4.3. Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 
21.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, a aceitação dos 

apoios é feita mediante assinatura dos respetivos Termos de Aceitação 

ou submetidas eletronicamente e autenticadas nos termos do artigo 11.º 

ou, quando previsto na regulamentação específica, mediante a 

celebração de contrato entre a entidade competente para o efeito e o 

beneficiário; ------------------------------------------------------ 

4.4. Considerando que, nos termos do nº 2 do mesmo artigo, a decisão 
de aprovação das operações caduca, caso não sejam submetidos ou 

assinados os Termos de Aceitação ou outorgados os contratos, no prazo 

máximo de 30 dias úteis a contar da data das notificações da decisão, 

salvo motivo justificado, não imputável ao beneficiário e aceite pela 

autoridade de gestão; ----------------------------------------------- 

4.5. Considerando que o Termo de Aceitação tem que ser assinado pelo 
representante legal do Município de Chaves e devolvido à Autoridade 

de Gestão, até ao final do dia 07/06/2021, tendo em conta o prazo 

legal estabelecido. ------------------------------------------------- 

4.6. Face ao exposto, entende-se ser de propor ao Senhor Presidente 
da Câmara, Dr. Nuno Vaz, a seguinte estratégia procedimental: ------- 
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4.6.1. Que exare despacho de aprovação das condições do Termo de 

Aceitação e proceda à assinatura do documento em questão, para 

posterior envio à Autoridade de Gestão do Programa Operacional da 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos; ------------------- 

4.6.2. Que no mesmo despacho determine o encaminhamento da 

presente informação/proposta e respetivos anexos à próxima reunião do 

Executivo Municipal, para ratificação da decisão e dos atos praticados 

pelo Senhor Presidente. --------------------------------------------- 

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

Em Anexo: Notificação da decisão de aprovação relativa à operação com 

o código “POSEUR-03-1911-FC-000320” e respetivos anexos. ------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 31.05.2021: ---- 

1 - A informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

2 - Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente: --------------- 

2.1 – Que, por motivo de prazo imposto pela cadencia procedimental da 

candidatura, exare despacho de aprovação das condições do Termo de 

Aceitação e proceda à assinatura do documento em questão, para 

posterior envio à Autoridade de Gestão do Programa Operacional da 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos; ------------------ 

2.2 - Que no mesmo despacho determine o encaminhamento da presente 

informação/proposta e respetivos anexos à próxima reunião do Executivo 

Municipal, para ratificação da decisão e dos atos praticados pelo 

Senhor Presidente. -------------------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, -------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.05.31. --------------------------------------------------------

À reunião do Executivo municipal, para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

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

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezasseis horas, para constar se lavrou a presente ata, e 

eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou assinar, junto do 

Presidente. -------------------------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 

i Aplicável apenas quando os apoios concedidos sejam superiores a € 50 

000,00, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009 -------- 

Contrato nº xx/2021 ------------------------------------------------- 

                                                           


