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Nº 01 – Reunião  Ordinária  da 

Câmara  Municipal   de  Chaves 

                                    Realizada no dia 02 de janeiro 

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

Aos dois dias do mês janeiro do ano dois mil e quinze, nesta cidade 

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

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

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

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

Castanheira Penas, Sr. Dr. Francisco António Chaves de Melo, Sr. Dr. 

Paulo Francisco Teixeira Alves, e comigo, Marcelo Caetano Martins 

Delgado, Diretor de Departamento de Coordenação Geral. -------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram nove horas 

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

previamente elaborada e datada do dia vinte e nove de dezembro de dois 

mil e catorze. ------------------------------------------------------ 

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I – AUSÊNCIA DO VEREADOR DO MOVIMENTO AUTARQUICO INDEPENDENTE, SENHOR 

JOÃO CARLOS ALVES NEVES. -------------------------------------------- 

O Vereador do Movimento Autárquico Independente, Senhor João Carlos 

Alves Neves, não esteve presente na reunião ordinária do executivo 

camarário, por se encontrar no gozo do seu período de férias. ------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

 

 

II – AUSÊNCIA DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHOR ENG. JOÃO 

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

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

Moutinho, não esteve presente na reunião ordinária do executivo 

camarário, por se encontrar no gozo do seu período de férias. ------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

 

 

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

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

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

Monteiro Cabeleira, começando por apresentar uma saudação especial de 

bom ano de 2015 para todos os Vereadores presentes, voto extensivo às 

respetivas famílias. ------------------------------------------------ 

Seguidamente, deu conhecimento, ao Executivo Camarário, da concessão 

do Visto Prévio, pelo Tribunal de Contas, no âmbito dos contratos de 

empréstimo de médio/longo prazo outorgados com as respetivas 

instituições bancarias, os quais têm integração no plano de saneamento 

financeiro aprovado pela assembleia municipal, tudo conforme 

comunicação do respetivo Tribunal, documento que aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, cuja copia se 

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



                                                                F. 80 

                                                                  _____________________ 
 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento de tal decisão proferida pelo 

Tribunal de Contas. ------------------------------------------------- 

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

Durante a sua intervenção, o Presidente da Câmara deu conhecimento da 

correção realizada ao calendário das reuniões ordinárias da Câmara 

Municipal, à adotar, durante o presente ano de 2015, sendo distribuída, 

na próxima reunião ordinária, uma cópia do dito documento, por todos 

os Vereadores do Executivo. ----------------------------------------- 

Por último, o Senhor Presidente da Câmara deu nota da visita oficial, 

ao Concelho de Chaves, por parte do Senhor Embaixador Francês, em 

Portugal, facto que irá ocorrer na próxima 2ª Feira, a partir das 10 

horas. ------------------------------------------------------------- 

Tal visita oficial tem em vista o cumprimento de um duplo objetivo: - 

- Abertura do mercado local para os potenciais investidores franceses, 

através da divulgação das excelentes condições do Parque Empresarial 

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

- Promoção das Termas de Chaves e Vidago, junto do mercado Francês, 

considerando o poder de compra da classe de reformados de nacionalidade 

francesa, enquanto potenciais utilizadores da capacidade hoteleira e 

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

O programa de tal visita oficial, integra uma deslocação ao Balneário 

Termal de Vidago e de Chaves, sendo culminado com uma sessão solene, 

a ter lugar no Edifício dos Paços do Concelho, seguida de almoço 

oficial. ----------------------------------------------------------- 

Neste contexto, o Senhor Presidente da Câmara convidou, para a 

cerimónia em causa, todo o Executivo Municipal. --------------------- 

 

 

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

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

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

António Chaves de Melo, começando a sua intervenção por solicitar o 

reagendamento da visita ao Centro de Artes Criativas, e, bem assim, o 

agendamento de uma visita ao Balneário Termal de Vidago e de Chaves. 

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

Seguidamente, solicitou esclarecimentos adicionais, sobre a aquisição 

de serviços relacionados com o estudo de viabilidade económica da 

Fundação Nadir Afonso, o qual foi, oportunamente, objeto de parecer 

prévio por parte deste executivo. ----------------------------------- 

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

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

1- Existe toda a abertura para a realização das visitas solicitadas 

pelo Senhor Vereador do Partido Socialista, quer ao Balneário Termal 

de Chaves e Vidago, quer ao Centro de Artes Criativas, devendo, para 

o efeito, no segundo caso, a serem acertadas as agendas do Vereador 

peticionário e do Vereador responsável por tal área de intervenção, 

no caso, Arq. Carlos Penas. ----------------------------------------- 

2 – Relativamente à questão relacionada com a aquisição de serviços 

tendo como objeto a Fundação Nadir Afonso, tais serviços têm em vista 

a elaboração de um estudo de promoção do Museu e da 1ª exposição a 

realizar no edifício destinado à Fundação. -------------------------- 

3 – Tudo isto, no pressuposto de que tal projeto possa ser objeto de 

financiamento externo, no âmbito do novo quadro comunitário de apoio. 

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

Retomando a sua intervenção, o Vereador do Partido Socialista, 

solicitou esclarecimentos sobre a recuperação, em curso, do edifício 
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junto a rua do olival, requerendo, para o efeito, a consulta do 

respetivo processo administrativo. ---------------------------------- 

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

De imediato, usou da palavra, o Vereador responsável pela gestão 

urbanística, Arq. Carlos Penas, tendo manifestado total 

disponibilidade, no sentido de ser concedida, ao Vereador 

peticionário, a consulta do respetivo processo administrativo, facto 

que poderá ser materializado, na próxima reunião ordinária da Câmara 

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

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

Retomando a sua intervenção, o Vereador do Partido Socialista, 

manifestou a sua inteira surpresa pelo facto da Associação “Chaves 

Social” ter adquirido os correspondentes contentores, destinados à 

recolha dos resíduos sólidos – Brinquedos e têxteis – antes da tomada 

de deliberação, sobre a matéria, pela Câmara Municipal, facto que é, 

no mínimo, caricato. ------------------------------------------------ 

Por outro lado, a recolha desses resíduos irá envolver a concessão de 

tais serviços a favor de terceiros, com um valor económico estimado 

de, aproximadamente, 14 mil euros, sem ser garantido o dever de 

concorrência inerente à respetiva contratação. ---------------------- 

Sendo certo, que a dita Associação acabou, também, por beneficiar de 

um conjunto de isenções para o exercício de tal atividade, muito 

concretamente, as taxas de ocupação de espaço público com a colocação 

dos contentores. ---------------------------------------------------- 

Este apoio deve ser enquadrado com um verdadeiro subsídio concedido à 

associação. -------------------------------------------------------- 

Neste contexto, solicitou os documentos de prestação de contas da 

Associação, referentes ao ano de 2014 e do próximo ano de 2015, e, bem 

assim, do orçamento de 2015. ---------------------------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 19 de dezembro de 2014. ------------------------ 

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

referida ata. ------------------------------------------------------- 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS PARA FREQUENCIA DE ESTUDOS DO 

ENSINO SUPERIOR. PROPOSTA Nº. 129/GAP/2014 ------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO-----------------------------------------------------  

Após o término do programa Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo 

para o Ensino Superior, e tendo ocorrido situações que, à luz do 

Regulamento vigente, não foram passíveis de atribuição de uma bolsa 

de estudo, deram entrada nos serviços de expediente do Município de 

Chaves os requerimentos nº 6470 de 28/05/2014, nº 6471 de 28/05/2014 
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e nº 7107, de 12/06/2014, de Ana Filipa Santos Reis, Joana Santos 

Gradíssimo e António Emanuel Pereira Ferreira, respectivamente, onde 

solicitam reapreciação dos processos individuais tendo por base 

condições financeiras que impossibilitam a continuidade dos estudos.- 

2. DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS ---------------------------------------  

a)Ana Filipa Santos Reis, contribuinte nº 219641374, aluna do 3º ano 

do curso de Comunicação e Multimédia, na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, bolseira da Câmara Municipal de Chaves desde o 

ano lectivo de 2012/2013, perdeu direito à continuidade da bolsa 

atribuída pelo fato de não ter tido aproveitamento a todas as 

disciplinas do ano que frequentava, ou seja, é o 2º ano que se 

matricula no 3º ano do curso.----------------------------------------  

Assim, a requerente vem expor ao Município a fragilidade financeira 

do seu agregado familiar, conforme anexo I, e solicita que o seu caso 

seja reapreciado mediante o artigo 18º e artigo 19º do Regulamento.--  

b)Joana Santos Gradíssimo, contribuinte nº 242670032, aluna da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, não obteve 

aproveitamento a 2 disciplinas do último ano do curso que frequenta, 

motivo pelo que foi excluída da renovação da bolsa de estudo atribuída 

pelo Município de Chaves, de acordo com o Regulamento vigente.------- 

Assim, vem a requerente solicitar ao Executivo Camarário a 

reapreciação do seu caso, alegando as dificuldades financeiras do seu 

agregado, uma vez que se trata de um agregado monoparental dependente 

do rendimento exclusivo da mãe, de acordo com o anexo 2, mediante o 

artigo 18º, complementado pelo artigo 19º do Regulamento das Bolsas 

Municipais.--------------------------------------------------------- 

c)António Emanuel Pereira Ferreira, contribuinte nº 238863506, aluno 

da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, do curso de 

Turismo, foi bolseiro da Câmara Municipal de Chaves até ao ano lectivo 

2011/2012, cumprindo todos os requisitos do Regulamento do Programa 

Municipal. No ano lectivo 2012/2013, não requereu bolsa ao Município 

pelo facto de lhe ter sido atribuída uma bolsa pelos Serviços Sociais 

da Instituição de Ensino Superior que frequenta. No presente ano 

lectivo 2013/2014, requer novamente a bolsa Municipal, não lhe tendo 

sido atribuída por falta de documentos essenciais à avaliação da sua 

candidatura.-------------------------------------------------------- 

Assim, o requerente, assume o erro no envio dos documentos solicitados 

para avaliação da sua candidatura, que por lapso enviou outros 

documentos que não eram necessários em prol dos documentos exigidos 

em Regulamento (anexo 3). Alega também que, a atribuição da bolsa 

municipal é fulcral para terminar a sua licenciatura, uma vez que o 

agregado familiar composto por 5 elementos, depende exclusivamente do 

rendimento mensal do pai. Às dificuldades financeiras acresce o fato 

de uma das irmãs ser portadora de trissomia 21 e ser autista o que 

implica mais despesas ao agregado com os cuidados de saúde 

necessários.-------------------------------------------------------- 

Considerando que:--------------------------------------------------- 

a)O Programa Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo terminou para 

o ano lectivo 2013/2014, sendo atribuídas as bolsas de estudo aos 

candidatos que cumpriam todos os requisitos exigidos em sede de 

Regulamento, pelo que os requerimentos referidos anteriormente não 

poderão ser analisados neste âmbito mas sim como pedidos de apoio 

financeiro para a prossecução de estudos;---------------------------- 

b)O montante máximo orçamentado para atribuição de bolsas de estudo 

para o Ensino Superior é de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), 

distribuídos por 25 candidatos, e que, no presente ano lectivo foram 
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atribuídos um total de € 24.019,00 (vinte e quatro mil e dezanove 

euros) distribuídos por 18 candidatos;------------------------------- 

c)Sendo uma situação excepcional e não havendo antecedentes de 

atribuição de apoios financeiros para prossecução de estudos no 

Município, mas de acordo com o explanado na alínea anterior e tendo 

em conta a crise económica que muitas famílias apresentam, sendo uma 

das prioridades do Município a causa social;------------------------ 

d)Analisando individualmente cada caso, os três agregados apresentam 

um Rendimento mensal per capita inferior ao Indexante dos Apoios 

Sociais, calculado através da fórmula que consta no Regulamento do 

Programa de Atribuição de Bolsas de Estudos para o Ensino superior; 

não possuem património superior a € 75.000,00 (setenta e cinco mil 

euros), e durante o seu percurso superior apresentaram bons 

resultados.--------------------------------------------------------- 

Relativamente à candidata Joana Gradíssimo, foi-lhe atribuído pelos 

Serviços Sociais do Ensino Superior que frequenta, uma bolsa anual no 

valor de €999 (novecentos e noventa e nove euros.-------------------- 

3. PROPOSTA---------------------------------------------------------  

Atendendo ao exposto, tomo a liberdade de submeter à consideração de 

V. Exª. A deliberação da atribuição de um apoio pecuniário aos 

requerentes identificados e a decisão do valor a atribuir, 

considerando que pelo Programa Municipal de Bolsas de Estudos, o valor 

máximo, para estudantes fora do concelho e sem qualquer tipo de apoio 

de outra Entidade, é de € 2.000 (dois mil euros) anuais.------------- 

Assim, seguindo as normas do Regulamento Municipal do Programa, os 

candidatos António Ferreira e Ana Filipa Reis, poderia ser-lhes 

atribuído um montante máximo de €2.000 para cada um, e para a candidata 

Jana Gradíssimo o montante máximo de €1.001.------------------------ 

Caso a deliberação seja favorável aos requerentes, mais proponho o 

seguinte procedimento:---------------------------------------------- 

Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão Financeira 

para emissão do respetivo compromisso, em cumprimento com a LCPA, com 

a respectiva deliberação do valor a atribuir a cada requerente;------ 

O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à próxima 

reunião de Câmara para deliberação;----------------------------------  

À Consideração Superior---------------------------------------------- 

Chaves, 29 de Dezembro de 2014--------------------------------------- 

O Vice-presidente da Câmara Municipal,------------------------------- 

(Carlos Augusto Castanheira Penas) --------------------------------- 

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

Dando início à análise, discussão e votação deste assunto, usou da 

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

António Chaves de Melo, tendo, verbalmente, tecido as seguintes 

considerações: ----------------------------------------------------- 

1 – A Câmara Municipal já tinha tomado uma posição sobre a não 

concessão destas bolsas de estudo. ---------------------------------- 

2 – Relativamente a uma das alunas reclamantes, o processo 

administrativo não é claro sobre a situação escolar da aluna, não 

estando o processo devidamente instruído com a sua vida escolar, 

nomeadamente, no que concerne ao seu aproveitamento escolar. -------- 

3 – Relativamente ao pedido formulado pelo aluno reclamante, embora 

seja clara a sua insuficiência económica, o processo não está instruído 

com a informação sobre a vida escolar do aluno. --------------------- 

4 – Neste contexto, embora votando a favor da aprovação da presente 

proposta, tal decisão não é, absolutamente, coincidente com o regime 

do regulamento aprovado, sobre a matéria, pela Assembleia Municipal, 

devendo, nessa justa medida, a deliberação que hoje vier a ser adotada, 
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diga-se, de sentido favorável, ser levada ao conhecimento da 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------- 

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

Na sequência da intervenção do Vereador do Partido Socialista, usou 

da palavra o Vereador responsável pela área de intervenção, no caso, 

Arq. Carlos Penas, para salientar o carater excecional que justificou 

a elaboração da presente proposta. ---------------------------------- 

O critério que presidiu à sua elaboração, de natureza excecional, irá 

determinar um ajustamento ao regulamento municipal de concessão de 

bolsas a estudantes universitários, sendo certo que os serviços 

municipais já foram incumbidos de dar concretização a tal revisão, a 

ser apreciada pelo Órgão deliberativo municipal, em sede da sua próxima 

sessão ordinária. --------------------------------------------------- 

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

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

Notifique-se. ------------------------------------------------------ 

Dever-se-á dar conhecimento da presente deliberação à Assembleia 

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

1. REVISÃO DE ATO TRIBUTÁRIO – ROTURA DE ÁGUA -; - FRANCISCO MÁRIO 

GOMES CUNHA. INFORMAÇÃO Nº. 137/DAF/2014 ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através da Informação n.º 186/2014, do dia 24/11/2014, a Divisão 

de Águas e Resíduos, veio informar do seguinte: -------------------- 

“Por lapso dos serviços foi no dia 07 de julho de 2014, na instalação 

4155 em nome de Francisco Mário Gomes Cunha, na Avenida Tenente Valadim 

em Chaves, foi feita uma leitura do contador com 959m3, mas na 

realidade o valor era de 939m3. ------------------------------------ 

Não tendo o cliente procedido ao pagamento da fatura com a data de 

09/07/2014 no valor de 80.76 euros, referente ao consumo anteriormente 

referido a mesma entrou em execução fiscal.” ----------------------- 

2. Atendo aos factos acima descritos, a retrocitada unidade orgânica 

veio requerer a anulação da referida execução fiscal, de modo a 

permitir que a fatura emitida no dia 09/07/2014 seja retificada, desta 

vez, de acordo com a leitura correta do contador associado à instalação 

n.º 4155. ---------------------------------------------------------- 

3. Neste contexto, veio a ser solicitado a estes serviços a emissão 

da competente informação técnico-jurídica, em vista a analisar a 

possibilidade, à luz do quadro legal em vigor, de proceder à anulação 

da execução fiscal em causa, com base nas razões invocadas pela Divisão 

de Águas e Resíduos. ------------------------------------------------ 

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

II - Do Direito ----------------------------------------------------- 
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1. A Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, alterada pelas Leis n.º 12/2008, 
de 26 de Fevereiro e n.º 24/2008, de 2 de Junho, consagrou um conjunto 

de regras a que deve obedecer a prestação de serviços públicos 

essenciais, com vista à proteção do utente. ------------------------- 

2. Ora, os serviços públicos abrangidos pelo retrocitado diploma legal 
são os serviços de fornecimento de água, de fornecimento de energia 

elétrica, de fornecimento de gás natural e gases de petróleo 

liquefeitos canalizados, de comunicações eletrónicas, serviços 

postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais e serviços 

de gestão de resíduos sólidos urbanos. ------------------------------ 

3. Resulta do disposto no n.º 1, do art. 9º, da Lei n.º 23/96, de 26 
de Julho e ulteriores alterações, que o utente tem direito a fatura 

onde se especifique devidamente os valores que a mesma apresenta. -- 

4. Todavia, a entidade que presta o serviço dispõe de um prazo de seis 
meses para exigir ao utente o pagamento do valor constante da respetiva 

fatura, sob pena de prescrição desse direito, de acordo com o disposto 

no n.º 1, do art. 10º, da Lei n.º 23/96, de 26 de Julho e ulteriores 

alterações. -------------------------------------------------------- 

5. Sobre esta matéria, o n.º 4, da retrocitada disposição legal, 

esclarece que o prazo para a propositura da ação ou da injunção pelo 

prestador de serviços é de seis meses, contados após a prestação do 

serviço ou do pagamento inicial, consoante os casos. --------------- 

6. Ora, no caso do prestador de serviços se tratar de um Município, 
então a cobrança coerciva dos valores em dívida deverá seguir a forma 

de execução fiscal, cujo procedimento se encontra regulado no Código 

de Procedimento e Processo Tributário, conforme a conjugação do art. 

155º, do Código de Procedimento Administrativo e do art. 10º, do 

Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e ulteriores alterações. --- 

7. Neste caso e porque se trata de tributos administrados por 

autarquias locais são estas as entidades competentes para o respetivo 

processo de execução fiscal, nos termos do n.º 1, do art. 7º, do 

Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e ulteriores alterações. --- 

8. Sendo certo que, por força do princípio da decisão, intentar uma 
execução fiscal para cobrança de valores em dívida e referentes a 

tributos administrados pelo Município consubstancia um verdadeiro 

poder - dever. ----------------------------------------------------- 

9. Atenda-se, contudo, que, nos termos do n.º 1, do artigo 78º, da Lei 
Geral Tributária, a revisão do ato tributário pode ser realizada por 

iniciativa da administração tributária, no prazo de quatro anos após 

a liquidação ou a todo o tempo se o tributo ainda não tiver sido pago, 

com fundamento em erro imputável aos serviços. --------------------- 

10. Nos termos do retrocitado artigo, entende-se como erro imputável 

aos serviços o erro na autoliquidação. ----------------------------- 

11. Ou seja, pode haver revisão do ato tributário, de forma oficiosa, 

quando, por erro dos serviços, determinado facto deveria ter sido 

tributado de maneira distinta ou por valor diferente daquele pelo qual 

veio a ser efetivamente tributado. --------------------------------- 

12. Determinando-se, na sequência da retrocitada revisão, a 

existência de erro imputável aos serviços, poderá ser anulada a 

respetiva dívida e, consequentemente, extinto o processo de execução 

fiscal, com base no disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 176º, 

do CPPT. ----------------------------------------------------------- 

13. Nestes termos, fazendo fé na Informação n.º 186/2014, produzida 

pela Divisão de Águas e Resíduos, no dia 24 de novembro de 2014, 

julgamos, salvo melhor opinião, que se encontram reunidas as condições 

necessárias para proceder à anulação da execução fiscal em causa, por 

forma a permitir a correção do valor constante da fatura emitida no 
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dia 09/07/2014, no valor de 80.76 €, referente aos consumos de água 

registados na instalação n.º 4155, em nome de Francisco Mário Gomes 

Cunha. ------------------------------------------------------------- 

III – Da proposta -------------------------------------------------- 

Assim, 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 presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária da Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente 

decisão administrativa, consubstanciada na anulação da execução fiscal 

instaurada contra Francisco Mário Gomes Cunha, tendo como objeto a 

cobrança coerciva do valor constante da fatura emitida no dia 

09/07/2014, no valor de 80.76 €, referente aos consumos de água 

registados na instalação n.º 4155, tudo isto fazendo fé na Informação 

n.º 186/2014, produzida pela Divisão de Águas e Resíduos, no dia 

24/11/2014; -------------------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, aos serviços municipais responsáveis pela 

condução de processos de execução fiscal em curso nesta Autarquia 

Local, bem como à Divisão de Águas e Resíduos; --------------------- 

c) Por último, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 

parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira. 

É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto. ------- 

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

Chaves, 15 de dezembro de 2014 -------------------------------------   

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA 

SANDRA LISBOA, DATADO DE 2014.12.17 -------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, devendo a mesma ser agendada 

para a próxima reunião ordinária do órgão executivo camarário, em 

vista à obtenção de decisão consubstanciada na anulação da execução 

fiscal em causa, de acordo com os argumentos ora invocados nesta 

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

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

DELGADO DE 2014.12.29. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.29 --------------------------------------------------------- 

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. - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TARIFAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS.- REQUERENTE: 

ARMINDA LUZ CABELEIRA FERNANDES. INFORMAÇÃO Nº. 139/DAF/2014 -------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através de requerimento escrito com registo de entrada nos 

serviços administrativos desta Autarquia Local n.º 12175, datado do 

pretérito dia 09/10/2014, Arminda Luz Cabeleira Fernandes veio 
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requerer a isenção da tarifa de resíduos sólidos, referente à morada 

sita no Bairro Pombal, n.º1, Castelões, Chaves, em face de não se 

encontrar a residir na referida morada. ---------------------------- 

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

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 2014/11/21, a qual 

recaiu sobre a Informação nº 120/DAF/2014, produzida por estes 

serviços, no dia 17 de novembro de 2014, veio aquele órgão municipal 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão formulada pela 

peticionária. ------------------------------------------------------ 

3. Neste contexto, foi concedido à peticionária o prazo de 10 dias 

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

o assunto, nos termos do disposto no art. 100º e ss do Código do 

Procedimento Administrativo. --------------------------------------- 

4. Decorrido o prazo supra mencionado, a requerente não apresentou 

qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o 

sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo 

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

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

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

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

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

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

substantivada no indeferimento da pretensão formulada pela requerente, 

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

nº 120/DAF/2014, produzida por estes serviços, no dia 17 de novembro 

de 2014; ----------------------------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do art. 68º 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, aos serviços municipais responsáveis pela 

condução de processos de execução fiscal em curso nesta Autarquia 

Local; ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Chaves, 22 de dezembro de 2014. ------------------------------------ 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇAÕ E FISCALIZAÇÃO, DRA. 

SANDRA LISBOA, DATADO DE 23.12.2014 -------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, devendo a mesma ser agendada 

para a próxima reunião do órgão executivo, em vista à adoção de decisão 

consubstanciada no indeferimento da pretensão de acordo com os 

argumentos constantes desta informação. ---------------------------- 

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

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

DELGADO DE 2014.12.29. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.29 --------------------------------------------------------- 
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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. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NUMA VINHA, NA SEQUÊNCIA 

DE PASSAGEM DE VIATURA DE BOMBEIROS. REQ: ANTÓNIO ALEXANDRE PEREIRA 

MALDONADO. INFORMAÇÃO Nº140/DAF/2014. ------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através de ofício com o registo de entrada nos serviços administrativos 

da Autarquia nº 6354, de 19/08/2013, a Autoridade Nacional de Proteção 

Civil reencaminhou, para estes serviços, requerimento subscrito por 

António Alexandre Pereira Maldonado, solicitando a assunção de 

responsabilidade civil, em vista ao pagamento duma indemnização 

tendente a suportar as despesas relativas aos prejuízos sofridos numa 

vinha de que é proprietário, sita na localidade de Assureiras de Baixo. 

Para o efeito, invoca que uma viatura dos Bombeiros, ao passar no 

estradão contíguo à sua vinha, destruiu um valado de cepas, 

aproximadamente, 100 cepas, com um valor patrimonial de 950€. ------ 

1. Os factos ocorreram durante a extinção do incêndio que deflagrou 

na localidade das Assureira de Baixo, freguesia de Águas Frias, 

Concelho de Chaves, no dia 10-08-2013. ----------------------------- 

2. Na sequência do retrocitado requerimento, o Gabinete de Proteção 

Civil, elaborou a Informação n.º 009/PC/2014, datada do pretérito dia 

13 de outubro de 2014, concluindo pela não existência de 

responsabilidade de responsabilidade civil extracontratual no caso 

individual e concreto, imputável ao Município de Chaves, documento 

cujo teor aqui se dá por reproduzido para todos os efeitos legais e 

do qual se transcreve, pela sua particular importância, o seguinte 

trecho: ------------------------------------------------------------ 

“(…)Atendendo aos argumentos expostos anteriormente e tendo em conta 

que tais factos não foram cometidos por conduta ilícita da Autarquia 

e do Serviço Municipal de Proteção Civil, os quais na ocorrência 

intervieram na orientação das equipas de reforço externo da cidade até 

ao local de receção de meios (junto ao posto de comando), na avaliação 

de oportunidades e em nenhum momento este serviço dirigiu ou comandou 

a ocorrência, não emitindo nem dirigindo ordens diretas para os 

operacionais, como tal do ponto de vista estritamente jurídico, não 

parecem estar reunidos, salvo melhor opinião, os pressupostos 

legalmente exigíveis para o apuramento de responsabilidade civil 

extracontratual da Autarquia..” ------------------------------------- 

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

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 2014/11/21, a qual 

recaiu sobre a Informação nº 115/DAF/2014, produzida por estes 

serviços, no dia 10 de novembro de 2014, veio aquele órgão municipal 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão formulada pelo 

peticionário. ------------------------------------------------------ 

4. Neste contexto, foi concedido ao peticionário o prazo de 10 dias 

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

o assunto, nos termos do disposto no art. 100º e ss do Código do 

Procedimento Administrativo. ---------------------------------------- 

5. Decorrido o prazo supra mencionado, o requerente não apresentou 

qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o 
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sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo 

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

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

III – Propostas ----------------------------------------------------- 

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

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

substantivada no indeferimento da pretensão formulada pelo requerente, 

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

nº 115/DAF/2014, produzida por estes serviços, no dia 10 de novembro 

de 2014; ------------------------------------------------------------ 

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

nos termos do art. 68º do CPA, da decisão que vier a ser proferida 

sobre a matéria ora em apreciação; ---------------------------------- 

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

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

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

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

Chaves, 22 de dezembro de 2014. ------------------------------------ 

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇAÕ E FISCALIZAÇÃO, DRA. 

SANDRA LISBOA, DATADO DE 23.12.2014 -------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, devendo a mesma ser agendada 

para a próxima reunião ordinária do órgão executivo, em vista à adoção 

de decisão consubstanciada no indeferimento da pretensão formulada 

pelo requerente, de acordo com as razões exaradas nesta informação.-- 

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

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

DELGADO DE 2014.12.29. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.29 --------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

4. PEDIDO DE PERDÃO DE DÍVIDA; - REQUERENTE: JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA 

DUQUE. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 141/DAF/2014 ------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através de requerimento escrito com registo de entrada nos 

serviços administrativos desta Autarquia Local n.º 12571, datado do 

pretérito dia 20/10/2014, José António da Silva Duque veio requerer o 

perdão das tarifas de lixo faturadas no período de junho de 2011 a 

novembro de 2013, uma vez que não residiu, durante esse período, na 

sua morada – Rua de São José, n.º 13, 5400-780 -, em face de se 

encontrar a cumprir prisão efetiva. -------------------------------- 

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

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 2014/11/21, a qual 
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recaiu sobre a Informação nº 112/DAF/2014, produzida por estes 

serviços, no dia 10 de novembro de 2014, veio aquele órgão municipal 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão formulada pelo 

peticionário. ------------------------------------------------------ 

3. Neste contexto, foi concedido ao peticionário o prazo de 10 dias 

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

o assunto, nos termos do disposto no art. 100º e ss do Código do 

Procedimento Administrativo. ---------------------------------------- 

4. Decorrido o prazo supra mencionado, o requerente não apresentou 

qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o 

sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo 

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

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

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

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

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

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

substantivada no indeferimento da pretensão formulada pelo requerente, 

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

nº 112/DAF/2014, produzida por estes serviços, no dia 10 de novembro 

de 2014; ------------------------------------------------------------ 

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

nos termos do art. 68º do CPA, da decisão que vier a ser proferida 

sobre a matéria ora em apreciação; ---------------------------------- 

c) Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, aos serviços municipais responsáveis pela 

condução de processos de execução fiscal em curso nesta Autarquia 

Local, bem como à Divisão de Águas e Resíduos; ---------------------- 

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

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

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

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

Chaves, 22 de dezembro de 2014. ------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA. 

SANDRA LISBOA, DATADO DE 23.12.2014 -------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, devendo a mesma ser agendada 

para a próxima reunião do órgão executivo, em vista à adoção de decisão 

consubstanciada no indeferimento da pretensão formulada pelo 

requerente, de acordo com as razões exaradas nesta informação.------- 

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

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

DELGADO DE 2014.12.29. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.29 --------------------------------------------------------- 

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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III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS DA GERAÇÃO SOLIDÁRIA. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº108/SCMPPI N.º 01/2014 ----------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. ENQUADRAMENTO: ------------------------------------------------ 

A Associação Juvenil de Solidariedade Social – Geração Solidária, é 

uma IPSS sem fins lucrativos, que visa a inclusão de crianças 

portadoras de necessidades educativas especiais na nossa sociedade, e 

que apresenta uma resposta social no domínio dos tempos livres e 

educação de crianças dos 0 aos 10 anos de idade, uma vez que todos os 

cidadãos devem ter igual nível de dignidade e de oportunidades. ----- 

O Centro de Atividades Ocupacionais da Geração Solidária viria a 

desenvolver o seu trabalho nas instalações da antiga escola Primária 

de Santa Cruz, onde são encontradas todas as condições necessárias 

para se dinamizar este projeto. ------------------------------------- 

2. FUNDAMENTAÇÃO ------------------------------------------------- 

Esta Associação Juvenil de Solidariedade Social – Geração Solidária, 

criou o Centro de Atividades Ocupacionais no sentido de responder aos 

novos desafios e no desejo de tornar os utentes, famílias e todos os 

elementos integrantes da Equipa do Centro, responsáveis pelas escolhas 

e interesses em que se vão envolver. -------------------------------- 

Assim, ------------------------------------------------------------- 

Considerando que, o Decreto-Lei n.º 281/2009, de 6 de Outubro, criou 

e organizou um conjunto de medidas de apoio “(…) integrado centrado 

na criança e na família, incluindo acões de natureza preventiva e 

reabilitativa, designadamente no âmbito da educação, da saúde e da 

ação social.”; ----------------------------------------------------- 

Considerando que, as sociedades, com o ainda comportamento imaturo de 

inclusão, associado ao desconhecimento dos direitos humanos, são em 

regra a raiz do surgimento de atitudes e procedimentos 

discriminatórios, segundo Ferreira (2011). Infelizmente, estas 

situações são tão frequentes que historicamente se tornou necessário 

a criação e publicação de artigos protetores de alguns grupos de risco, 

onde se encontram as crianças; ------------------------------------- 

Considerando que, segundo a Convenção dos Direitos da Criança (ONU, 

1989), no seu artigo 23º, afirma que os Estados “reconhecem que toda 

a criança com deficiências físicas ou mentais deverá desfrutar de uma 

vida plena e decente; reconhecem o direito da criança deficiente de 

receber cuidados especiais; (...) visará assegurar à criança 

deficiente o acesso à educação, à capacitação, aos serviços de saúde, 

aos serviços de reabilitação, à preparação para o emprego e às 

oportunidades de lazer de forma que ela atinja uma completa integração 

social (…); --------------------------------------------------------- 

Considerando que, com a criação de este Centro de Atividades 

Ocupacionais vai permitir a que 15 a 20 crianças, com idades 

compreendidas dos 0 aos 10 anos, possam vir a ter acesso a 

oportunidades de lazer, sendo uma forma comprovada de integração 

social capaz de estimular o desenvolvimento global da criança. ------ 

3. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 



                                                                F. 92 

                                                                  _____________________ 
 

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

tomo ainda a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) De acordo com o quadro de referência aplicável deverá o dirigente 

máximo dos serviços, no caso, a Dr.ª Paula Cabugueira, pronunciar-se 

sobre o caso em apreciação; ---------------------------------------- 

b) Posteriormente, deverá o projeto em causa, agora acompanhado da 

presente informação, ser encaminhado para o Diretor do Departamento 

de Coordenação Geral, Dr. Marcelo Delgado; ------------------------- 

c) Após despacho do Diretor do Departamento de Coordenação Geral, o 

mesmo ser remetido para o para o Presidente da Câmara Municipal de 

Chaves Arq. António Cabeleira; ------------------------------------- 

d)  O presente assunto deverá ser agendado, para a próxima reunião 

ordinária do órgão executivo municipal, em vista a ser adotada decisão 

administrativa consubstanciada na aprovação do presente projeto, de 

cariz social, e, consequentemente, ser constituído o direito de 

comodato, a favor da Associação peticionária, tendo como objeto a 

Escola Primária de Santa Cruz/Trindade, pelo período de 5 anos, 

renovável por igual período de tempo, e cujas condições gerais de tal 

contrato encontram-se vertidas na minuta de contrato de comodato 

elaborada pela Divisão de Administração e Fiscalização, em anexo à 

presente proposta, e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido 

para todos os efeitos legais; --------------------------------------- 

e) Em resultado da decisão que vier a ser assumida pelo órgão 

executivo municipal, deverá ser notificada a requerente, Associação 

Juvenil de Solidariedade Social – Geração Solidária, do teor da decisão 

que vier a ser proferida, nos termos do art.º 68, do Código do 

Procedimento Administrativo, ficando, simultaneamente, o Senhor 

Presidente da Câmara legitimado a outorgar, em representação do 

Município, o respetivo contrato de comodato. ----------------------- 

Chaves, 16 de dezembro --------------------------------------------- 

 Técnica Superior de Psicologia ------------------------------------- 

(Dra. Germana Alhinho) ---------------------------------------------- 

Em anexo: - Projeto ------------------------------------------------- 

- Estatutos da Associação ----------------------------------------- 

- Identificação dos Corpos Sociais. ------------------------------- - 

Minuta de contrato de comodato a celebrar com a associação 

peticionária. ------------------------------------------------------ 

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

Minuta de Contrato de Comodato entre Município de Chaves e A Geração 

Solidaria - Associação Juvenil de Solidariedade Social -------------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

O Município de Chaves, pessoa coletiva número 501205551, com sede na 

Praça de Camões, na cidade de Chaves, representado neste ato pelo 

Presidente da Câmara, António Cândido Monteiro Cabeleira Batista, 

casado, natural da Freguesia e concelho de Valpaços, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, e com poderes para o 

ato, conforme o disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 35º, do 

anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado 

por primeiro outorgante ou comodante, devidamente autorizado por 

deliberação da Câmara Municipal de ___ de _________ de 2014; -------- 

E ------------------------------------------------------------------  

A Geração Solidaria - Associação Juvenil de Solidariedade Social, 

pessoa colectiva número 510853170, com sede ____________________, na 

cidade de Chaves, representada neste ato pelo Presidente da Direção, 

_________________ e _______________, (estado civil), natural da 

freguesia de _________, concelho de _________, e pelo Vice-presidente, 
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(estado civil), natural da freguesia de _________, concelho de 

_________, ambos com domicilio profissional em ___________________, e 

com poderes para o acto nos termos Artigo 42º dos respetivos Estatutos 

da Associação e deliberação de ________________, e adiante designada 

por segunda outorgante ou comodatária; ------------------------------ 

É celebrado, e reciprocamente aceite, o presente contrato de comodato 

que se rege pelas cláusulas seguintes: ------------------------------ 

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

O Primeiro Outorgante é proprietário de um prédio urbano, designado 

por “Escola Primária de Santa Cruz”, sito em Santa Cruz, freguesia de 

Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, concelho de Chaves, se encontra 

inscrito na matriz predial da união das freguesias Santa Cruz/Trindade 

e Sanjurge, sob o artigo 2005º anteriormente inscrito na respetiva 

matriz predial sob artigo 1956º da extinta freguesia de Santa 

Cruz/Trindade, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

número 1165/20100929, com o valor patrimonial tributário de € 

47.730,00. --------------------------------------------------------- 

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

Pelo presente contrato o Primeiro Outorgante comodata à Segunda 

Outorgante o prédio identificado na cláusula anterior, a fim de que 

esta se sirva dele exclusivamente para a prossecução dos seus programas 

de natureza social e fins estatutários, designadamente para apoio 

social a jovens/idosos e pessoas carenciadas, campanhas de 

solidariedade social, actividades e prestação de serviços no âmbito 

da prossecução do seu fim social, com a obrigação da segunda outorgante 

o restituir assim que o primeiro outorgante o exija. ---------------- 

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

O presente contrato é celebrado pelo período de 5 anos contados desde 

a data da sua assinatura e efectiva entrega do prédio identificado na 

cláusula 1ª. -------------------------------------------------------- 

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

Com a celebração do presente Contrato, a Comodatária fica obrigada a 

fazer um uso prudente e cuidado do imóvel identificado na cláusula 1ª, 

designadamente, dando integral cumprimento às seguintes prescrições: 

a) Manter e restituir o imóvel no estado em que o recebeu, ressalvadas 

as deteriorações decorrentes de um uso prudente, tendo em conta a 

finalidade para a qual foi cedido; ---------------------------------- 

b) Promover a expensas suas todas as obras de conservação, 

beneficiação ou reparação que se mostrarem necessárias como 

consequência da sua utilização; ------------------------------------- 

c) Suportar os encargos decorrentes do seu normal funcionamento, 

designadamente, pagamento das taxas e consumos de água, electricidade 

e outros da mesma natureza; ----------------------------------------- 

d) Proceder às obras que considere úteis e necessárias à 

realização dos fins a que se destina o imóvel comodatado, desde que 

previamente autorizadas pelo Comodante, salvo as previstas na alínea 

b), da presente cláusula. ------------------------------------------- 

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

1. Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo Segundo 

Outorgante, no imóvel em causa, passarão a fazer parte integrante do 

mesmo, sem direito a qualquer indemnização, e revertem a favor do 

Município. --------------------------------------------------------- 

2. Em caso de extinção dos efeitos do presente contrato, não assiste 

ao segundo outorgante qualquer direito de receber do Primeiro 

Outorgante, qualquer indemnização, seja a que título for, pela 

realização de obras ou benfeitorias executadas. --------------------- 

Cláusula 6ª --------------------------------------------------------- 
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1. O imóvel a comodatar destina-se, única e exclusivamente, à 

prossecução das atribuições da Comodatária. ------------------------- 

2. O presente contrato será celebrado por um período de 5 anos, 

renovável por iguais períodos de tempo, se não for denunciado por 

qualquer das partes contratantes até 30 dias antes do início da 

renovação. --------------------------------------------------------- 

3. O exercício do direito de denúncia, deverá ser formalizado, 

mediante carta registada com aviso de receção, dirigida à outra parte 

contratante nos termos do número anterior. -------------------------- 

4. Não obstante a existência de prazo, qualquer das outorgantes 

poderá resolver o presente contrato nos termos do art. 1140º, do Código 

Civil. ------------------------------------------------------------- 

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

1. O Comodante tem a faculdade de denunciar a todo tempo o presente 

contrato, sem direito a qualquer indemnização, seja a que título for 

a favor da comodatária, desde que se verifiquem alterações 

supervenientes associadas ao interesse público municipal e devidamente 

reconhecidas mediante deliberação da Câmara Municipal. -------------- 

2. O exercício do direito de denúncia previsto no número anterior, 

deverá ser formalizado, mediante carta registada com aviso de receção, 

dirigida à outra parte contratante com a antecedência de 30 dias sobre 

a data da produção dos efeitos da denúncia. ------------------------- 

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

1. É conferido ao primeiro outorgante o direito de resolução do 

contrato com fundamento no incumprimento das obrigações do segundo 

outorgante previstas na cláusula 4ª. -------------------------------- 

2. A resolução do contrato por parte do primeiro outorgante operar-

se-á nos termos gerais, ou seja, de acordo com o disposto nos artigos 

432º a 436º do Código Civil, nomeadamente mediante declaração à outra 

parte. ------------------------------------------------------------- 

3. O presente contrato cessa os seus efeitos, se a Segunda Outorgante 

deixar de prosseguir as suas atividades estatutárias ou se extinga.-- 

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

O presente contrato produz todos os seus efeitos a partir da data da 

sua assinatura, conforme previsto na cláusula 3ª. ------------------- 

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

A resolução dos litígios emergentes do presente contrato será dirimida 

pelo Tribunal Civil territorialmente competente. -------------------- 

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

Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente 

contrato, observar-se-á o disposto no artigo 1129º e seguintes do 

Código Civil. ------------------------------------------------------- 

Assim o disseram e outorgaram, pelo que de boa fé vão as partes assinar 

o presente contrato. ------------------------------------------------ 

O presente contrato é elaborado em duplicado, sendo um dos exemplares 

para cada um dos outorgantes. --------------------------------------- 

Chaves, __ de _______ de 2015. -------------------------------------- 

O Comodante: __________________________________________ ------------- 

A Comodatária: _________________________________________ ------------ 

               _________________________________________ ----------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DRA PAULA CABUGUEIRA 

DE 16.12.2014 ------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

Departamento, Dr. Marcelo Delgado. --------------------------------- 
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DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2014.12.29. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, SR. JOAO Neves de 2014.12.29. --------------------------- 

À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 

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

Dando início à análise, discussão e votação deste assunto, usou da 

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

António Chaves de Melo, tendo, verbalmente, tecido as seguintes 

considerações: ----------------------------------------------------- 

1 – A instituição peticionária tem a sua sede social na antiga estação 

dos comboios, devendo esta questão merecer um prévio esclarecimento. 

2 – O Partido Socialista nada tem a opor à celebração do contrato de 

comodato com a instituição em causa, sendo reconhecido o mérito ao 

projeto social a desenvolver. --------------------------------------- 

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

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

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

1 – Na presente data, o património relacionado com a antiga estação 

de comboios ainda não é, formalmente, propriedade da autarquia, mas 

sim, da CP/REFER, embora já exista um contrato promessa de compra e 

venda. ------------------------------------------------------------- 

2 – A aquisição definitiva, por parte da Autarquia, de tal património, 

carece da desafetação do mesmo do domínio público ferroviário para o 

domínio privado, em vista à celebração da escritura definitiva de 

compra e venda. ----------------------------------------------------- 

3 – Por último, o edifício em causa vem sendo utilizado como sede 

social de várias associações do concelho, nomeadamente, Centro 

Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Chaves, 

Núcleo da Amnistia Internacional e o Pólo da SOS Hepatites. --------- 

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: 

 

 

1.APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº124/SIS/N.º43/2014 --------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

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

se anexa à presente ata sob o n.º 2. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2014.12.11. ----------------------------------------------------- 

Visto. A presente informação cumpre todas as normas e regulamentos em 

vigor. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, Dr. Marcelo 

Delgado ------------------------------------------------------------ 

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

DELGADO DE 2014.12.29. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.29 --------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À Reunião de câmara. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº125/SIS/N.º44/2014 -------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

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

se anexa à presente ata sob o n.º 3. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2014.12.11. ------------------------------------------------------ 

Visto. A presente informação cumpre todas as normas e regulamentos em 

vigor. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, Dr. Marcelo 

Delgado ------------------------------------------------------------ 

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

DELGADO DE 2014.12.29. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.29 --------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. 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. --------------------------------------------- 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

  

3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA. ------------------ 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 4. -- 

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ARQ. CASTANHEIRA PENAS. ---------------- 
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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 5. -- 

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

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

 

 

3.3. CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS – NOS – COMUNICAÇÕES, S.A. – 

ALAMEDA DO TABOLADO, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DO SRA. ENG.ª BRANCA 

FERREIRA DE 16.12.2014 --------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

INTRODUÇÃO --------------------------------------------------------- 

A NOS Comunicações, S.A., apresenta sob requerimento n.º 1926/14, 

referente ao processo n.º 652/14, pedido de licenciamento, 

consubstanciado, na construção de novas infraestruturas, para 

instalação de rede de Distribuição de distribuição de comunicações 

eletrónicas, a executar na Alameda do Tabolado, freguesia de Santa 

Maria Maior no concelho de Chaves. ---------------------------------- 

INSTRUÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o disposto no art.º 4 do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

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

ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------------ 

NO REGULAMENTO DE OBRAS E TRABALHOS NO SUBSOLO DO DOMÍNIO PÚBLICO 

MUNICIPAL----------------------------------------------------------- 

O pedido apresentado tem enquadramento legal no disposto no n.º 1 do 

art.º 31 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal, por se tratar de obras no subsolo do domínio público 

Municipal, estando deste modo sujeito a licença Municipal.-----------  

ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER ------------------------------------------- 

É pretensão do requerente, a intervenção em domínio público Municipal, 

para construção de novas infraestruturas, que consistem na execução 

de condutas enterradas e respetivas caixas de visita permanentes 

(CVP), destinadas à instalação de cabos de fibra ótica ou coaxiais, 

com objetivo de melhorar os serviços de televisão, internet e telefone, 

a executar na Alameda do Tabolado, freguesia de Santa Maria Maior. -- 

Face á especificidade dos trabalhos a realizar deve o requerente 

prestar caução, de acordo com o disposto no n.º2 do art.º52 do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

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

O Montante da caução no caso em concreto, de acordo com parecer da 

Divisão de Obras Públicas, datado de 2014-12-02, é de 2 000,00 € (Dois 

mil euros). Deve dar-se conhecimento ao requerente do parecer da DOP, 

anexo ao processo. -------------------------------------------------- 

Deve ainda, ser dado conhecimento á Divisão de Obras Públicas, desta 

Edilidade, da data de início de trabalhos, de forma a ser feita a 

fiscalização dos mesmos. -------------------------------------------- 

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

Face ao acima exposto, propõe-se, de acordo com o disposto no art.º 5 

do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de 

licenciamento da construção de novas Infraestruturas para instalação 

de rede de Distribuição de distribuição de comunicações eletrónicas.  

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO DE TAXAS------------------ 
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O pedido apresentado tem enquadramento legal no CAPITULO I da subseção 

III do Regulamento de taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento 

Diversos” ---------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas de licenciamento -------------------------------- 

Dados gerais:------------------------------------------------------- 

- Extensão da vala – 40 ml; ----------------------------------------- 

-Tipo de obra – instalação de rede de Distribuição de televisão por 

Cabo --------------------------------------------------------------- 

Cálculo: ----------------------------------------------------------- 

- Emissão de Alvará (art.º18)………………..…………………………………………….…………...10.25 €  

- Tubos por metro linear e por ano(n.º8, art.º20)….…40x1.00€= 40.00 €  

TOTAL A PAGAR…………………………………………………….............................50.25 €  

Alcançado tal desiderato, poderá, quando se mostrem pagas as taxas 

devidas e prestada caução, ser emito o respetivo alvará nos termos do 

n.º2 art.º 73 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal.-------------------------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 23.12.2014:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2014.12.29. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2014.12.29 --------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

3.4. INSTALAÇAO DE REDE DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS EM INFRAESTRUTURAS 

PRE-EXISTENTES – NOS – COMUNICAÇÕES, S.A. – RUA DE STO ANTONIO, LARGO 

GENERAL SILVEIRA, RUA CORONEL BENTO ROMA, RUA CANDIDO DOS REIS, 

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO 

URBANÍSTICA E TERRITORIAL DO SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DE 16.12.2014 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

INTRODUÇÃO---------------------------------------------------------- 

A NOS Comunicações, S.A., apresenta sob requerimento n.º 1908/14, 

referente ao processo n.º 650/14, pedido de licenciamento, para 

instalação de rede de distribuição de televisão por Cabo em 

infraestruturas existentes, a executar no largo General Silveira, rua 

Coronel Bento Roma, rua de Santo Antonio e rua Cândido dos Reis, 

freguesia de Santa Maria Maior no concelho de Chaves.---------------- 

INSTRUÇÃO DO PEDIDO-------------------------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o disposto no art.º 4 do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

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

ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO------------------------------------------- 

NO REGULAMENTO DE OBRAS E TRABALHOS NO SUBSOLO DO DOMÍNIO PÚBLICO 

MUNICIPAL----------------------------------------------------------- 
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O pedido apresentado tem enquadramento legal no disposto no n.º 1 do 

art.º 31 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal, por se tratar de obras no subsolo do domínio público 

Municipal, estando deste modo sujeito a licença Municipal.----------- 

ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER-------------------------------------------- 

É pretensão do requerente, a intervenção em domínio público Municipal, 

para instalação de rede de distribuição de televisão por Cabo em 

infraestruturas existentes, no largo General Silveira, rua Coronel 

Bento Roma, rua de Santo António e rua Cândido dos Reis, freguesia de 

Santa Maria Maior.--------------------------------------------------- 

Face á especificidade dos trabalhos a realizar deve o requerente 

prestar caução, de acordo com o disposto no n.º2 do art.º 52 do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

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

O Montante da caução no caso em concreto, de acordo com parecer da 

Divisão de Obras Públicas, datado de 2014-12-04, é de 600,00 € 

(seiscentos euros). Deve dar-se conhecimento ao requerente do parecer 

da DOP, anexo ao processo.------------------------------------------- 

Deve ainda, ser dado conhecimento á Divisão de Obras Públicas, desta 

Edilidade, da data de início de trabalhos, de forma a ser feita a 

fiscalização dos mesmos.--------------------------------------------- 

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

Face ao acima exposto, propõe-se, de acordo com o disposto no art.º 5 

do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de 

licenciamento da construção para instalação de rede de Distribuição 

de televisão por Cabo em infraestruturas existentes.----------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO DE TAXAS------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento legal no CAPITULO I da subseção 

III do Regulamento de taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento 

Diversos”----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas de licenciamento--------------------------------- 

Dados gerais:------------------------------------------------------- 

- extensão dos cabos – 545 ml;--------------------------------------- 

                                                           
1 Artigo 3º. - Licença Municipal ------------------------------------ 

1. - A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

exceção do disposto no artigo 13º. do presente Regulamento e dos casos 

de isenção expressamente previstos.---------------------------------- 
2 Artigo 5º. - Deliberação ------------------------------------------ 

1. Compete à Câmara Municipal de Chaves deliberar sobre o pedido de 

licenciamento, após emissão de parecer, no prazo de cinco dias úteis, 

da Junta de Freguesia da área onde vão ser executados os trabalhos. - 

2. Com o deferimento do pedido de licenciamento a Câmara Municipal de 

Chaves fixa as condições técnicas que entenda necessárias observar 

para a execução da obra ou trabalhos, o prazo para a sua conclusão e 

o montante da caução a prestar. ------------------------------------- 

3. O prazo fixado para conclusão da obra ou dos trabalhos pode ser 

menor do que o proposto no requerimento do pedido de licenciamento por 

razões devidamente justificadas. ------------------------------------ 

4. Quando se verifique a situação prevista no número anterior, o prazo 

para conclusão da obra ou dos trabalhos pode ser prorrogado pela Câmara 

Municipal de Chaves quando vier a revelar-se não ser possível o seu 

cumprimento, mediante requerimento fundamentado do interessado, a 

apresentar com a antecedência mínima de cinco dias em relação ao termo 

do prazo.----------------------------------------------------------- 
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- Tipo de obra – instalação de rede de Distribuição de televisão por 

Cabo---------------------------------------------------------------- 

Cálculo:------------------------------------------------------------ 

- Emissão de Alvará (art.º18)…………………………………………………………………………….…….10.25 € 

- Tubos por metro linear e por ano (n.º8, art.º20)………………………… 545.00 € 

TOTAL A PAGAR…………………………………………………............................ 555.25 € 

Alcançado tal desiderato, poderá, quando se mostrem pagas as taxas 

devidas e prestada caução, ser emitido o respetivo alvará nos termos 

do n.º2 art.º 73 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do 

Domínio Público Municipal.------------------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 23.12.2013:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2014.12.29. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2014.12.29 --------------------------------------------------------- 

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. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO NO QUARTEIRÃO DA “ADEGA 
REGIONAL DO FAUSTINO” – SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDA NOS 

PAGAMENTOS POR GARANTIA BANCÁRIA ------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 309/2014, identificada em epígrafe, cujo 

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

I – Enquadramento---------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 
Republica, 2.ª Série, n.º 219 de 13 de Novembro de 2012, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Construção de 

                                                           
3 Artigo 7º. - Alvará ----------------------------------------------- 

1.- A Câmara Municipal de Chaves emite o alvará de licença no prazo 

de trinta dias a contar da data de apresentação do requerimento e 

desde que se encontrem pagas as taxas devidas e prestada caução. ---- 

2. - O alvará deverá especificar os seguintes elementos: ------------ 

a) A identificação do respetivo titular; ---------------------------- 

b) O tipo de obra ou de trabalhos;----------------------------------- 

c) A identificação do local onde se realizam as obras ou os trabalhos;  

d) O prazo de conclusão das obras ou trabalhos e respetivo faseamento;  

e) O montante da caução prestada e identificação do correspondente 

título.------------------------------------------------------------- 
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Parque de Estacionamento no Quarteirão da Adega Regional do 

Faustino”.---------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 4 de Fevereiro de 2013, o Município de Chaves 

adjudicou à empresa “NORASIL, Sociedade de Construção, S.A.”, a 

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

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 
do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 15 de Março de 2013.----- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.096.500,00€€ (Um milhão, 

noventa e seis mil e quinhentos euros), acrescido do valor do I.V.A. 

à taxa legal em vigor.---------------------------------------------- 

5. Prazo de execução da obra, 270 dias.----------------------------- 
6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 
celebrado a 9 de Julho de 2013.-------------------------------------- 

7.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 1 de Julho de 2013, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 10 de Julho de 2013.------------------------ 

8. O adjudicatário da empreitada em epígrafe vem, através de ofício 
que deu entrada nos serviços do Município de Chaves, com o registo n.º 

13682 no dia 14 de Novembro de 2014, solicitar a substituição dos 

valores retidos nos Autos de Medição n.º 12, n.º 13, n.º 14 e n.º 15, 

para garantia contratual, por Garantia Bancária do mesmo valor, no 

montante de 12.258,10€.--------------------------------------------- 

9. Vem anexado à referida solicitação, Garantia Bancária n.º 

2506.003044.793 emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., no dia 

12 de Novembro de 2014, no valor de 12.258,10€, (Doze mil, duzentos e 

cinquenta e oito euros e dez cêntimos).----------------------------- 

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

Feita a análise do solicitado, não se vê qualquer inconveniente no 

deferimento do pedido do adjudicatário, de acordo com o seguinte:--- 

Autos Valor Retenção 

N.º 12 103.706,77€ 5% 5.185,34€ 

N.º 13 1.105,20€ 5% 55,26€ 

N.º 14 90.509,93€ 5% 4.525,50€ 

N.º 15 (Trabalhos a Mais) 49.840,00€ 5% 2.492,00€ 

  total 12.258,10€ 

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

Considerando o previsto no n.º 2 do Artigo 353.º do Código dos 

Contratos Público, a dedução retida em cada Auto de Medição pode ser 

substituída por garantia bancária ou por seguro-caução, nos termos 

estabelecidos para a caução destinada a garantir o exato e pontual 

cumprimento das obrigações contratuais.----------------------------

Face ao exposto e salvo melhor opinião, sou a propor:---------------- 

1. Submeter o referido pedido à aprovação do Órgão Executivo na 

próxima reunião de Câmara;----------------------------------------- 

Caso a presente proposta venha a merecer aprovação, remeter cópia à 

Divisão de Gestão Financeira, com a finalidade de reembolsar o 

adjudicatário do montante de 12.258,10€, (Doze mil, duzentos e 

cinquenta e oito euros e dez cêntimos).------------------------------

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

Chaves, 4 de Dezembro de 2014----------------------------------------

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

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

Anexos: Oficio do pedido-------------------------------------------
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Garantia bancária n.º 2506.003044.793------------------------------

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

DE 2014.12.10.------------------------------------------------------

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

DELGADO, DE 2014.12.29.--------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.29 ---------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA CARREIRA DA VILA - REDUÇÃO DE CAUÇÕES. 
Foi presente a informação nº 313/2014, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -----—- 

I – Enquadramento--------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 
da Republica, 2.ª Série, nº 193 de 6 de Outubro de 2009, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Requalificação 

da Rua da Carreira da Vila”. --------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 7 de Dezembro de 2009, o Município de Chaves 

adjudicou à empresa “DACOP, Construções e Obras Públicas, S.A.”, a 

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

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 
do competente contrato administrativo de obras públicas, em 3 de 

Fevereiro de 2010.--------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária, encontra-se fixado em 342.025,12€ (Trezentos e 

quarenta e dois mil e vinte e cinco euros e doze cêntimos), acrescido 

do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. --------------------------- 

5. Prazo de execução da obra, 150 dias.----------------------------- 
6. O Auto de consignação data de 4 de Março de 2010.---------------- 
7. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 7 de Fevereiro de 2011, o Município de Chaves aprovou 

Trabalhos a Mais no valor de 5.127,50€.------------------------------ 

8. Foi feita a revisão de preços que resultou num auto no valor de 
8.595,21€----------------------------------------------------------- 

9. A receção provisória ocorreu no dia 10 de Outubro de 2011.------- 
10. A empresa adjudicatária da empreitada em epígrafe, através de 

oficio n.º 13221, que deu entrada nos serviços do Município no dia 5 

de Novembro de 2014 vem solicitar a liberação da caução ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto de 2012.------------------- 

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

1. Deste modo, procedeu-se à vistoria dos trabalhos da empreitada, no 
dia 24 de Dezembro de 2014, de acordo com Auto de Vistoria que se 

Anexa, conforme o previsto no artigo 4.º do Decreto-lei n.º 190/2012 

de 22 de Agosto, verificando-se não haver anomalias técnicas e que os 

trabalhos se encontram executados dentro das condições técnicas 

previstas no projeto e em conformidade com as boas praticas de 

execução. ---------------------------------------------------------- 
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2. O empreiteiro, no ato de assinatura do contrato inicial, prestou 
caução através de Garantia Bancária n.º 20025, emitida Barclays Bank 

PLC, em 21 de Dezembro de 2009, no valor de 34.202,52€, correspondente 

a 10% do valor do contrato. ---------------------------------------- 

3. O empreiteiro, no ato de assinatura do contrato dos trabalhos a 
mais, prestou caução através de Guia de Depósito n.º 30/2011, efetuada 

na Tesouraria Municipal, no valor de 256,38€, correspondente a 5% do 

valor do contrato. -------------------------------------------------- 

4. Foram, ainda efetuadas as seguintes retenções, no Auto de Medição 
referente aos trabalhos a mais e no auto de revisão de preços:-------  

Autos Valor Retenção 

N.º 9 Trabalhos a Mais 4.916,26€ 5% 256,38€ 

N.º 10 Revisão de Preços 8.595,21€ 10% 859,52€ 

 

5. Em 10 de Dezembro de 2012, foi efetuada a seguinte liberação da 
caução: ------------------------------------------------------------ 

 

6. Em 19 de Dezembro de 2013, foi efetuada a seguinte liberação da 
caução: ------------------------------------------------------------ 

Contrato 
Valor Total 

da Retenção 

Liberação da Caução em 

19 de Dezembro de 2013 

Contrato 

Inicial 
342.025,12€ 34.202,51€ 

2.º ano, 30% 

10.260,76€ 

Trabalhos a 

Mais 
5.127,50€ 512,75€ 153,83€ 

Revisão de 

Preços 
8.595,21€ 859,52€ 257,86€ 

   Total 10.672,44€ 

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

Face ao exposto, propõe-se que seja autorizada a redução da referida 

caução em 15% do total da Caução da Obra, que corresponde a 10.672,44€, 

(Dez mil, seiscentos e setenta e dois euros e quarenta e quatro 

cêntimos), referente ao segundo ano do prazo de garantia da obra, 

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

Contrato Tipo Valor da 

Retenção 

Redução de 

15% 

Contrato 

Inicial 

Garantia Bancária n.º 

20025 
34.202,52€ 5.130,38€ 

Trabalhos a 

Mais 

Guia de Depósito n.º 

39/2001 
256,38€ 38,46€ 

Retenção no Auto n.º 9 256,38€ 38,46€ 

Revisão de 

Preços 

Retenção no Auto n.º 10 
859,52€ 128,93€ 

  Total 5.309,61€ 

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

Divisão de Obras Públicas, 5 de Dezembro de 2014 -------------------- 

Contrato 
Valor Total 

da Retenção 

Liberação da Caução em 10 

de Dezembro de 2012 

Contrato 

Inicial 
342.025,12€ 34.202,51€ 

1.º ano, 30% 

10.260,76€ 

Trabalho

s a Mais 
5.127,50€ 512,75€ 153,83€ 

Revisão 

de Preços 
8.595,21€ 859,52€ 257,86€ 

   Total 10.672,44€ 
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O Técnico ----------------------------------------------------------- 

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

Em Anexo: Ofício do Pedido ------------------------------------------ 

Auto de Vistoria ---------------------------------------------------- 

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

DE 2014.12.19.------------------------------------------------------

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração superior.  

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

DELGADO, DE 2014.12.29.--------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.29 ---------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. AQUAE – CENTRO DE COMPETENCIAS EM TURISMO TERMALISMO SAÚDE E BEM 
ESTAR – AUTO DE MEDIÇÃO Nº21/DOP/2014 ------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 21/DOP/2014, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, LÚCIOS – Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, S.A., no valor 

de 187.237,68 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

DELGADO, DE 2014.12.29.--------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.29.--------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

187.237,68, (Cento e oitenta e sete mil, duzentos e trinta e sete 

euros e sessenta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

 

 

1.4. ACESSOS Á FUNDAÇÃO NADIR AFONSO - AUTO Nº 16/DOP/2014. -------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº16/DOP/2014, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a firma, Higino Pinheiro & Irmão, S.A. – Construção Civil e Obras 

Públicas, no valor de 9.097,24 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais.------------- 

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

DELGADO, DE 2014.12.29.--------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.29 --------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, aprovar, com o voto contra 

do Vereador do Partido Socialista, Dr. Francisco António Chaves de 

Melo, o referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor 
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€9.097,24, (Nove mil e noventa e sete euros, e vinte e quatro 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

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

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

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

seguinte declaração: ------------------------------------------------ 

“Como sempre me mantive afastado, enquanto membro da assembleia 

municipal deste projeto, quero continuar afastado de todas as despesas 

relacionadas com a Fundação Nadir Afonso. --------------------------- 

Tanto mais que a sua construção elevou o valor dos terrenos a 

expropriar, no âmbito do programa “Polis”.” ------------------------- 

 

 

1.5. MUSEU DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº5 - 
TRABALHOS A MAIS/DOP/2014 ------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 5 Trabalhos a Mais/DOP/2014 da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, Costa & Carreira, Lda., no valor de 

24.435,00 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais:------------------------- 

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

DELGADO, DE 2014.12.29.--------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.29 --------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

24.435,00, (Vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.6. MUSEU DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº19/DOP/2014 ------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 19/DOP/2014 da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, Costa & Carreira, Lda., no valor de 27.311,20 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais.----------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2014.12.29.--------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.29 --------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

27.311,20, (Vinte e sete mil, trezentos e onze euros e vinte cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.7. BALNEÁRIO PEDAGÓGICO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

PRÁTICAS TERMAIS DE VIDAGO. – AUTO DE MEDIÇÃO Nº 17/DOP/2014 ------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº17/DOP/2014, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
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é a firma, NORCEP – Construções e Empreendimentos, Lda., no valor de 

1.400,33 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais.-------------------------- 

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

DELGADO, DE 2014.12.29.--------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.29 --------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 1.400,33, 

(Mil e quatrocentos euros e trinta e três cêntimos), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------- 

 

 

1.8. BALNEÁRIO PEDAGÓGICO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

PRÁTICAS TERMAIS DE VIDAGO. – AUTO DE MEDIÇÃO Nº 18/DOP/2014 -------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº18/DOP/2014, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a firma, NORCEP – Construções e Empreendimentos, Lda., no valor de 

194.931,44 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. ------------------------- 

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

DELGADO, DE 2014.12.29.--------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.29 --------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

194.931,44, (Cento e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e um 

euros e quarenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

 

 

1.9. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DO AQUANATTUR – AUTO DE MEDIÇÃO Nº 
22/DOP/2014 -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº22/DOP/2014, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a firma, SINOP – António Moreira dos Santos, S.A., no valor de 

91.267,40 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

DELGADO, DE 2014.12.29.--------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.29 --------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

91.267,40, (Noventa e um mil, duzentos e sessenta e sete euros e 

quarenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --------- 
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1.10. FUNDAÇÃO NADIR AFONSO – AUTO DE MEDIÇÃO Nº 47/DOP/2014 -------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 47/DOP/2014, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, Edinorte – Edificações Nortenhas, S.A, no valor de 

161.143,38 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

DELGADO, DE 2014.12.29.--------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.29 --------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, aprovar, com o voto contra 

do Vereador do Partido Socialista, Dr. Francisco António Chaves de 

Melo, o referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor € 

161.143,38, (Cento e sessenta e um mil, cento e quarenta e três euros, 

e trinta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -- 

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

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

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

seguinte declaração: ------------------------------------------------ 

“Como sempre me mantive afastado, enquanto membro da assembleia 

municipal deste projeto, quero continuar afastado de todas as despesas 

relacionadas com a Fundação Nadir Afonso. --------------------------- 

Tanto mais que a sua construção elevou o valor dos terrenos a 

expropriar, no âmbito do programa “Polis”.” ------------------------- 

 

 

2.SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

2.1. SANEAMENTO BÁSICO DA GRANJINHA – REDUÇÃO DE CAUÇÕES ------------ 

Foi presente a informação nº 325/2014, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ------— 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves abriu concurso, tendo como objetivo a 

adjudicação da empreitada “Saneamento Básico da Granjinha”.---------- 

2. De harmonia com deliberação de reunião de câmara do dia 29 de junho 
de 2009, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Dacop, Construções 

e Obras Públicas, Lda. a execução da referida empreitada.------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 
do competente contrato administrativo de obras públicas aos 21 dias 

do mês de agosto de 2009, pelo valor de 680.174,50€, (Seiscentos e 

oitenta mil, cento e setenta e quatro Euros e cinquenta cêntimos), IVA 

não incluído. ------------------------------------------------------- 

4. O Auto de consignação data de 14 de setembro de 2009.------------ 
5. A receção provisória ocorreu no dia 22 de novembro de 2010.----- 
6. Foi feita a revisão de preços que resultou num auto no valor de 
4.916,26€----------------------------------------------------------- 

7. Existiram trabalhos a menos no valor de 229.208,61€.------------ 
8. A garantia prestada pelo empreiteiro foi reduzida em 60%, em 

novembro de 2012, de acordo com o disposto nas alíneas a) e b) do n.º2 

do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto de 2012 e 

em 15% em dezembro de 2013, de acordo com a alínea c) do n.º 2 do 

artigo 3.º do mesmo diploma.----------------------------------------- 
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9. A empresa adjudicatária da empreitada em epígrafe, vem solicitar a 
liberação da caução, no valor de 15%, de acordo com o estabelecido na 

alínea d) do n.º2 do artigo 3º 190/2012, de 22 de agosto de 2012.---- 

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

Face ao exposto, procedeu-se à vistoria dos trabalhos da empreitada, 

conforme o previsto no n.º 4 do mesmo diploma, tendo-se concluído que 

esta se encontrava em boas condições.-------------------------------- 

O empreiteiro, no ato de assinatura do contrato, prestou caução através 

de garantia bancária n.º GAR/09304272 emitida Banco BPI, SA, Sociedade 

aberta, em 15 de julho de 2009, no valor de 5% do valor do contrato, 

correspondente a 34.008,73€.----------------------------------------- 

Foram, ainda efetuadas retenções de 5% do valor de cada auto de medição 

conforme quadro seguinte:------------------------------------------- 

Auto n.º Valor dos autos Retenção 5% 

1 66.953,95€ 3.347,70€ 

2 34.306,00€ 1.715,30€ 

3 24.947,98€ 1.247,40€ 

4 47.113,95€ 2.355,70€ 

5 8.034,39€ 401.72€ 

6 39.096,82€ 1.954,84€ 

7 10.051,11€ 502,56€ 

8 70.208,51€ 3.510,43€ 

9 4.859,00€ 242,95€ 

10 19.996,21€ 999,81€ 

11 520,00€ 26,00€ 

12 40.037,97€ 2.001,90€ 

13 39.284,01€ 1.964,20€ 

14 1.996,00€ 99,80€ 

15 43.560,00€ 2.178,00€ 

Total 450.965,90€ 22.548,30€ 

Foi ainda faturado um auto de revisão de preços cujas deduções são as 

seguintes:---------------------------------------------------------- 

Auto n.º Valor do auto Retenção 10% 

Revisão de preços 4.916,26€ 491,63€ 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Deste modo, propõe-se ao Executivo Municipal a autorização da redução 

das retenções em 15% que correspondem a 8.557,30€, conforme resumo 

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

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

Chaves 17 de dezembro de 2014--------------------------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) ------------------- 

Contrato Tipo Valor Redução já 

efetuada 

Redução 

de 15% 

Valor 

Remanescente 

(10%) 

Contrato 

inicial 

Caução 

através de 

garantia 

bancária n.º 

GAR/09304272 

34.008,73€ 25.506,55€ 5.101,31€ 3.400,87€ 

Retenção nos 

autos 
22.548,30€ 16.911,23€ 3.382,25€ 

2.254,83€ 

Revisão 

de Preços 

Retenção no 

auto 
491,63€ 368,72€ 73,74€ 49,16€ 

Totais  57.048,66 42.786,50 8.557,30 5.704,86€ 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2014.12.19.------------------------------------------------------

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

DELGADO, DE 2014.12.29.--------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.29 ---------------------------------------------------------

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- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS, EM POSTOS DE 

ABASTECIMENTO PÚBLICO E A GRANEL, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO, “AQ-CR-

2012 – COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS”, CELEBRADO ENTRE A ENTIDADE DE 

SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS ENTIDADES 

FORNECEDORAS SELECCIONADAS. INFORMAÇÃO Nº27/SC/2014 ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 18º do Decreto-Lei nº197/99 de 8 de junho, a Câmara Municipal 

de Chaves, em sua reunião ordinária, no dia 05 de dezembro de 2014, 

autorizou a abertura de um procedimento ao abrigo do acordo quadro 

“AQ-CR-2012 – Combustíveis Rodoviários” para aquisição de combustíveis 

rodoviários, em postos de abastecimento público e a granel;---------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 259º do Código 

dos Contratos Públicos (CCP), foram convidadas as empresas “BP 

Portugal – Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, S.A”, “Petróleos 

de Portugal – Petrogal, S.A” e “Repsol Portuguesa, S.A.”, a 

apresentarem as suas melhores condições contratuais para o referido 

fornecimento;------------------------------------------------------- 

- Considerando que, dentro do prazo estabelecido para a apresentação 

de propostas, deram entrada na plataforma electrónica vortalnext as 
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propostas das empresas concorrentes “BP Portugal – Comércio de 

Combustíveis e Lubrificantes, S.A”, “Petróleos de Portugal – Petrogal, 

S.A” e “Repsol Portuguesa, S.A.”;----------------------------------- 

- Considerando que, no dia 17 de dezembro de 2014, o júri responsável 

pela condução do presente procedimento elaborou o relatório preliminar 

no qual propôs a adjudicação do presente fornecimento, ao concorrente 

“Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A.” pelo valor de 143.117,40 

(cento e quarenta e três mil cento e dezassete euros e quarenta 

cêntimos), nos termos do disposto no nº 1 do artigo 73º do CCP;------ 

- Considerando que, nos termos do disposto nos artigos 123º e 147º do 

CCP, o relatório preliminar foi enviado a todos os concorrentes a fim 

de estes se pronunciarem sobre o mesmo;----------------------------- 

- Considerando que, dentro do prazo concedido para o exercício do 

direito de participação na tomada de decisão – audiência prévia escrita 

– o concorrente “Repsol Portuguesa, S.A” veio apresentar uma sugestão 

quanto à tomada de decisão do júri;---------------------------------  

- Considerando que, após análise detalhada da participação apresentada 

pelo concorrente, o júri deliberou, por unanimidade, julgar 

improcedentes as alegações expostas pelo concorrente “Repsol 

Portuguesa, S.A”.--------------------------------------------------- 

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

Assim, face ao exposto, e nos termos do disposto nos artigos 148º e 

98º do CCP, remeto, para aprovação, o relatório final e a minuta do 

contrato, à entidade competente para autorizar a despesa, no caso, a 

Câmara Municipal.--------------------------------------------------- 

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

Chaves, 29 de dezembro de 2014---------------------------------------

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

(Fátima Flambot)---------------------------------------------------- 

Em anexo: Processo Administrativo. ---------------------------------- 

As propostas dos concorrentes estão disponibilizadas na íntegra na 

plataforma eletrónica vortalnext. ----------------------------------- 

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

MINUTA CONTRATO PARA O “FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS, EM 

POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO E  A GRANEL, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO 

CELEBRADO COM A ENTIDADE DOS SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA” – LOTE 2 E LOTE 6. ----------------------------------------- 

No dia    de …. de dois mil e …., celebram o presente contrato para o 

“fornecimento de combustíveis rodoviários, em postos de abastecimento 

público e a granel, ao abrigo do acordo quadro celebrado com a Entidade 

dos Serviços Partilhados da Administração Pública” – Lote 2 e Lote 6, 

pelo preço total de 146.117,40€ (cento e quarenta e seis mil, cento e 

dezassete euros e quarenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor. ---------------------------------------------------------- 

Como primeiro contratante, o Município de Chaves,  pessoa colectiva 

nº 501205551, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Chaves, António Cândido Monteiro Cabeleira, casado, natural da 

freguesia e concelho de Valpaços, com domicílio necessário o Edifício 

dos Paços do Concelho, em Chaves. ---------------------------------- 

Como segundo contratante Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A., 

Pessoa Colectiva nº 500697370, com sede em Rua Tomás da Fonseca, Torre 

C, na …………………., com o mesmo número de matricula na Conservatória do 

Registo Comercial de …….., com o capital social de quinhentos e 

dezasseis milhões e setecentos e cinquenta mil euros, neste ato 

legalmente representada por ….., estado civil, com domicílio em ……, 

titular doB.I./C.C. nº ……,  emitido em/válido até …, na qualidade de 
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……, com poderes para o ato conforme consta da …..,  arquivada junto 

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

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

Objecto ------------------------------------------------------------ 

1. O presente contrato tem por objecto o fornecimento contínuo de 

combustíveis rodoviários, em postos de abastecimento público e a 

granel, de acordo com a cláusulas técnicas, previstas no caderno de 

encargos, documento que faz parte integrante do presente contrato. - 

2. O presente contrato engloba os seguinte lotes: ------------------ 

 Lote 2 – Fornecimento de combustíveis rodoviários em postos 

públicos para Portugal continental, designadamente gasolina e gasóleo, 

sendo a estimativa de consumo a seguinte: -------------------------- 

- Gasóleo – 5 000 litros; ------------------------------------------ 

- Gasolina 95 – 8 000 litros. -------------------------------------- 

 Lote 6 – Fornecimento de combustíveis rodoviários a granel, 

designadamente gasóleo, sendo a estimativa de consumo a seguinte: -- 

- Gasóleo – 150 000 litros. ---------------------------------------- 

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

Local da entrega dos bens ------------------------------------------ 

1. A aquisição de combustíveis rodoviários em postos públicos de 

abastecimento, ao abrigo do lote 2, deverá ser realizada através de 

cartão eletrónico de abastecimento. -------------------------------- 

2. O segundo contratante deverá, sempre que um veículo seja abastecido, 

fornecer o respetivo talão com indicação, no mínimo, dos seguintes 

elementos: --------------------------------------------------------- 

- Identificação do número do cartão; ------------------------------- 

- Identificação da entidade; --------------------------------------- 

- Identificação do veículo; ---------------------------------------- 

- Data, hora e local de abastecimento; ----------------------------- 

- Identificação do produto abastecido e respetivas quantidades. ---- 

3. Para o abastecimento de gasóleo a granel, ao abrigo do lote 6,  o 

segundo contratante deverá efetuar o fornecimento no seguinte local, 

durante o horário normal de expediente: ---------------------------- 

- Serviços Operativos da Câmara Municipal de Chaves, sitos na Quinta 

do Pinheiro, em Chaves. -------------------------------------------- 

4. Os riscos na fase de transportes, do acondicionamento, da carga e 

da descara na entrega, são da exclusiva responsabilidade do 

fornecedor. -------------------------------------------------------- 

5. A entrega do produto é sempre acompanhada de guia de remessa da 

qual deve constar, designadamente: --------------------------------- 

- Identificação do número do contrato; ----------------------------- 

- Identificação da entidade adquirente e local de entrega; --------- 

- Identificação da entidade fornecedora; --------------------------- 

- Data e hora da entrega; ------------------------------------------ 

- Data da encomenda e número da requisição emitida pelo primeiro 

contratante; ------------------------------------------------------- 

- Identificação do produto fornecido e respetivas quantidades. ----- 

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

Duração do Contrato ------------------------------------------------ 

O presente contrato inicia-se em janeiro de 2015 e terminará a 31 de 

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

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

Prazo de entrega dos bens ------------------------------------------ 

1. O fornecimento objeto do presente contrato será faseado ao longo 

do período do contrato e conforme as necessidades do primeiro 

contratante. ------------------------------------------------------- 
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2. O prazo de entrega do gasóleo e granel, ao abrigo do Lote 6,                                                                           

será executado no máximo de 48 horas, após o pedido feito pelo primeiro 

contratante. ------------------------------------------------------- 

3. Os serviços de carga, transporte e abastecimento no local da entrega 

deverão cumprir todas as normas de segurança previstas na legislação 

em vigor. ---------------------------------------------------------- 

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

Preço e  condições de pagamento ------------------------------------ 

1. O encargo do presente contrato é de 146.117,40 € (cento e quarenta 

e seis mil, cento e dezassete euros e quarenta cêntimos), acrescidos 

de IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------- 

2. Para efeitos de pagamento, as faturas serão mensais e deverão ser 

apresentadas com uma antecedência de 60 dias em relação à data do 

respectivo vencimento, nos termos da proposta apresentada pelo segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

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

Tipos de combustível e respectivos preços -------------------------- 

O fornecimento de Combustíveis Rodoviáros, será fornecido nos termos 

e  condições da proposta apresentada pelo segundo contratante, 

documento que faz parte integrante do presente contrato. ----------- 

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

Prazo de entrega/transporte dos bens ------------------------------- 

1. O centro de recepção de pedido do primeiro contratante funciona nos 

dias úteis de 2ª a 6ª feira entre as 9 e as 18 horas. As encomendas 

são satisfeitas no prazo de 24 horas, se o pedido for efectuado até 

às 11 horas do dia útil anterior à data de entrega. ---------------- 

2. O transporte é por conta e risco do segundo contratante, sem 

qualquer encargo para o primeiro contratante, para entregas com 

fornecimento de documentação de pesagem e acompanhado da guia de 

entrega do produto. Podendo ter influência na qualidade final dos 

combustíveis, a Petrogal garante a qualidade/conformidade do 

transporte através da contratação de empresas certificadas. -------- 

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

Descarga do produto ------------------------------------------------ 

O segundo contratante efectuará pelos próprios meios a descarga dos 

produtos e manterá sempre limpo o local de eventuais derrames, nos 

termos da proposta por si apresentada. ----------------------------- 

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

Assistência técnica ------------------------------------------------ 

No âmbito da qualidade de produtos, o segundo contratante tem técnicos 

especializados e laboratórios acreditados para prestar a assistência 

técnica (tiragem de amostras, análises de produtos, etc.) necessária 

ao bom desempenho do combústível. ---------------------------------- 

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

Cessão da Posição Contratual --------------------------------------- 

O segundo outorgante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem 

autorização do primeiro contratante. ------------------------------- 

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

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo outorgante garantirá o sigilo quanto a informações que os 

seus técnicos venham a ter conhecimento, relacionadas com a atividade 

do primeiro contratante. ------------------------------------------- 

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

Penalidades -------------------------------------------------------- 

1. O incumprimento dos níveis de serviço e condições do fornecimento 

previstas confere ao primeiro contratante o direito a ser indemnizada 



                                                                F. 113 

                                                                  _____________________ 
 

através da aplicação de uma sanção pecuniária a descontar nas faturas 

seguintes, nos termos dos números seguintes. ------------------------ 

2. Em caso de incumprimento, para o lote 2, objeto do presente 

contrato, deverá ser aplicada uma sanção calculada da seguinte forma:  

VS= 50*c*t --------------------------------------------------- 

Sendo: ------------------------------------------------------- 

VS= Valor da sanção em euros; -------------------------------- 

c= Número de cartões em falta; ------------------------------- 

t= Número de dias de incumprimento. -------------------------- 

2. Em caso de incumprimento, para o lote 6, objeto do presente 

contrato, deverá ser aplicada uma sanção calculada da seguinte forma:  

VS= VE*2%*h -------------------------------------------------- 

Sendo: ------------------------------------------------------- 

VS= Valor da sanção em euros; -------------------------------- 

VE= Valor da encomenda em euros; ----------------------------- 

h= Número de horas de incumprimento. ------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos  

de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações assumidas no 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. -------------------- 

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

Patentes, licenças e marcas registadas ----------------------------- 

São da responsabilidade do segundo outorgante quaisquer encargos 

decorrentes da utilização, no fornecimento, de marcas registadas, 

patentes registadas ou licenças. ----------------------------------- 

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

Caução para garantir o cumprimento das obrigações ------------------ 

De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

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

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

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

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1. Consideram-se como condições a observar na prestação dos serviços, 

as expressas no contrato, nos cadernos de encargos e na proposta que 

foi apresentada pelo segundo contratante. -------------------------- 

2. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de 

encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo 

contratante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos 

do disposto nº6, do artigo 96º, do CCP. ---------------------------- 

Claúsula 18ª ------------------------------------------------------- 

Legislação aplicável ----------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato contrato aplica-

se o disposto nas peças do procedimento que fazem parte do acordo 

quadro estabelecido com a Agência Nacional de Compras Públicas e no 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, 

de 29 de janeiro e ulteriores alterações, e restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 19ª ------------------------------------------------------- 
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Disposições finais ------------------------------------------------- 

1. Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efectuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. ------------------------------------------------- 

2. O procedimento por ajuste directo, através da Entidade dos Serviços 

Partilhados da Administração Pública, para a celebração de contratos 

ao abrigo de Acordos Quadro, relativo ao presente contrato foi 

autorizado por deliberação do executivo camarário do passado dia 05 

de dezembro de 2014; ----------------------------------------------- 

3. A aquisição de bens objeto do presente contrato foi adjudicada por 

deliberação do executivo camarário do passado dia … de ………. de 2015;  

4. O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob a rubrica orçamental com a classificação 

económica: 02010202; Compromisso Nº 3457/2014, de 31/12/2014; ------- 

5. O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada 

um dos contratantes. ----------------------------------------------- 

Pelo Primeiro Contratante,______________________________ ----------- 

Pelo Segundo Contratante,_______________________________ ----------- 

Contrato nº …./2015. ----------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA SANTOS 

DE 2014.12.29 ------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2014.12.29.--------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.29 ---------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

XI 

EMPRESAS MUNICIPAIS 

 

 

XII 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO 

DE SERVIÇOS DE DESINFEÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 

CONSUMO HUMANO DAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE CHAVES. - ARTIGO 73º, DA 

LEI N.º 83-C/2013, DE 31 DE DEZEMBRO -------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
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I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio -------------- 

1. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 73º, da Lei n.º 83-

C/2013, de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento de 

Estado para 2014, carece de parecer prévio vinculativo dos membros do 

Governos responsáveis pelas áreas das finanças, nos termos e segundo 

a tramitação a regular por portaria do referido membro do Governo, a 

celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços, por 

órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, e pelo Decreto-

Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, e ulteriores alterações, 

independentemente da natureza da contraparte. ---------------------- 

2. Por sua vez, o n.º 11, da retrocitada disposição legal, esclarece 

que nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência 

do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 

previstos no n.º 5, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações. -------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 73º, da Lei n.º 83-

C/2013, de 31 de dezembro, o parecer previsto no número anterior 

depende da: --------------------------------------------------------- 

a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto para 

o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; -------- 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; --------------- 

c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 73º, da Lei n.º 83-

C/2013, de 31 de dezembro. ------------------------------------------ 

II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ------ 

1. Considerando que o Município de Chaves, ao abrigo do previsto no 

n.º2 do artigo 7º do D.L. 194/2009 de 20 de agosto tem de assumir a 

partir de 1 de janeiro de 2015 a gestão dos sistemas de água de consumo 

humano que até 31 de dezembro são da responsabilidade das juntas de 

freguesia; --------------------------------------------------------- 

2. Considerando que, o Município de Chaves tem de assegurar e 

cumprir o Programa de Controlo de Qualidade de Água de Consumo Humano 

para 2015, nas freguesias do Concelho e tem de efetuar os tratamentos 

necessários na água de consumo humano distribuída; ------------------ 

3. Considerando que o Município de Chaves não tem, na presente data, 

recursos técnicos e humanos para este tipo de tarefa, deverão tais 

serviços ser objeto de aquisição exterior de modo a garantir, de forma 

eficaz, o cumprimento do Programa de Controlo de Qualidade de Água; 

4. Considerando que por tal motivo, o Município de Chaves tem 

necessidade de recorrer a uma prestação de serviços com uma empresa 

creditada, para garantir o tratamento e higienização dos sistemas de 

abastecimento de água de consumo humano; ---------------------------- 

5. Considerando que, para assegurar a prestação de serviços há a 

necessidade de celebrar um contrato de aquisição/prestação de serviços 

de tratamento e higienização dos sistemas de abastecimento de água de 

consumo humano para obedecer ao programa de controlo de qualidade 

água; -------------------------------------------------------------- 

6. Assim, face ao exposto, o Município de Chaves tem intenção, numa 

primeira fase, de celebrar um contrato de aquisição/prestação de 

serviços de desinfeção dos sistemas de abastecimento de água de consumo 

humano para, de imediato, dar cumprimento ao programa de controlo de 

qualidade água de 2015 das freguesias de Chaves, a vigorar durante os 

meses de janeiro e fevereiro de 2015, cujo objeto não é, nem 
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consultadoria técnica, nem dá origem à celebração de contratos de 

tarefa e ou avença. ------------------------------------------------ 

7. O valor estimado para o contrato em causa é de aproximadamente 

14000,00€ (catorze mil euros). ------------------------------------- 

8. Sendo certo que o Município de Chaves não tem, na presente data, 

recursos técnicos e humanos que permitam garantir, de forma eficaz, a 

execução dos serviços objeto do contrato. --------------------------- 

9. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de 

serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 

execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------------------- 

10. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 

para a execução dos serviços objeto do contrato. -------------------- 

11. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 

responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que 

se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de serviços em 

causa tem cabimento orçamental no orçamento da despesa corrente, muito 

concretamente na rubrica 02.02.20.03; ------------------------------- 

12. Atendendo ao disposto na alínea c), do n.º 5, do artigo 73º, da 

Lei n.º 83-C/2013, de 31/12, não foi dado cumprimento ao dever de 

aplicação do mecanismo legal de redução remuneratória, previsto no n.º 

5, do artigo 73º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31/12, considerando que a 

Autarquia, até à presente data, não celebrou qualquer contrato de 

prestação de serviços de igual natureza, nem com o mesmo prestador que 

irá ser convidado no âmbito do procedimento de ajuste direto, no caso 

“Incentiverde”. ---------------------------------------------------- 

III – Da proposta em sentido estrito ------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no \sentido de emitir, por força do disposto no n.º 

4 e no n.º 11, do artigo 73º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, 

parecer prévio favorável relativamente à celebração do contrato de 

aquisição de serviços de tratamento e higienização dos sistemas de 

abastecimento de água de consumo humano para dar cumprimento ao 

programa de controlo de qualidade água de 2015 das freguesias de 

Chaves, a vigorar durante os meses de janeiro e fevereiro de 2015, 

encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os 

requisitos previstos no n.º 5, do artigo 73º, da Lei n.º 83-C/2013, 

de 31 de dezembro. -------------------------------------------------- 

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

Chaves, 22 de dezembro de 2014 -------------------------------------- 

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

(Eva Moura Castro, Eng.ª) ------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE ÁGUAS E RESIDUOS, ENG. JOSE CARNEIRO, 

DE 2014.12.23 ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com o proposto. À consideração superior. ----------- 

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

DELGADO, DE 2014.12.29.--------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.29 ---------------------------------------------------------

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. --------------------------------------------- 



                                                                F. 117 

                                                                  _____________________ 
 

 

 

XIII 

DIVERSOS 

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E na da mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dez horas e quarenta e cinco minutos, para constar se 

lavrou a presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi 

e vou assinar, junto do Presidente. --------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


