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Nº 13 – Reunião Ordinária  da 

Câmara Municipal   de  Chaves 

                                 Realizada no  dia 05 de junho 

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

Aos cinco dias do mês de junho do ano dois mil e quinze, nesta cidade 

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

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

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

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

Castanheira Penas, Sra. Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, 

Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Dr. Francisco António Chaves de Melo, 

Sr. Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves, Sr. Eng. João Adérito Moura 

Moutinho e comigo, Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral. ---------------------------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram quinze 

horas e dez minutos e iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do 

dia previamente elaborada e datada de dois de junho de dois mil e 

quinze. ------------------------------------------------------------ 

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

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

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

Monteiro Cabeleira, tendo facultado, para consulta do executivo, 

mediante a disponibilização das respetivas cópias, os seguintes 

documentos relacionados com a atividade municipal: ------------------ 

1 – Resposta ao pedido de informação apresentado, no âmbito da 

Assembleia Municipal, sobre o sector de habitação social do Concelho 

de Chaves, documento cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido 

para todos os efeitos legais e se anexa à presente ata sob n.º 1. --- 

2 – Informação produzida pela Divisão de Gestão Financeira – Informação 

n.º 4/2015 – de 27 de maio último, contendo os devidos esclarecimentos 

relativos ao investimento total inerente à operação POVT – 09-0439-

FEDER-000086-Fundação Nadir Afonso, documento cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e se anexa à 

presente ata sob n.º 2. --------------------------------------------- 

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

Por último, o Senhor Presidente da Câmara informou ainda, o Executivo 

Municipal, da reunião de trabalho, havida com o Senhor Presidente do 

Instituto Politécnico de Bragança, tendo como principal objetivo a 

preparação da abertura, no próximo ano letivo, de cursos técnicos 

superiores profissionais em Chaves. --------------------------------- 

Deu, ainda, nota, sobre esta matéria, que está prevista a abertura, 

entre três a cinco cursos técnicos superiores profissionais, estando 

programada um cerimónia pública de apresentação dos respetivos cursos, 

contando a mesma com a presença do Senhor secretário de Estado do 

Ensino Superior. ---------------------------------------------------- 

  

 

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

FRANCISCO ANTÓNIO CHAVES DE MELO. ----------------------------------- 
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Usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, tendo apresentado, por escrito, dois 

requerimentos cujo teor seguidamente se transcreve: ----------------- 

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

Pedido de informação financeira e orçamental. ----------------------- 

Considerando a necessidade de acompanhar a execução da receita 

arrecadada e da despesa paga pelo Município. ------------------------ 

Considerando o problema financeiro gerado pela imparidade entre a 

receita e a despesa nos serviços de abastecimento de água e saneamento 

e tratamento de lixos. ---------------------------------------------- 

Requer-se em referência ao 1º trimestre de 2015, a seguinte informação: 

Receita arrecadada com os serviços de água, saneamento e recolha de 

lixos. ------------------------------------------------------------- 

Receita registada com os serviços de água, saneamento e tratamento de 

lixos. ------------------------------------------------------------- 

Despesa paga aos prestadores de serviços, referente ao 1º trimestre 

de 2015 com água, saneamento e lixo. -------------------------------- 

Francisco António Chaves de Melo ------------------------------------ 

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

Considerando que os Vereadores e Membros da Assembleia Municipal 

requereram uma visita às instalações das Termas de Chaves. ---------- 

Considerando que é necessário, para além das instalações verificar o 

funcionamento dos serviços em pleno funcionamento. ------------------ 

Requer-se: --------------------------------------------------------- 

Que seja agendada definitivamente e com urgência uma visita às Termas 

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

Francisco António Chaves de Melo ------------------------------------ 

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

Na sequência de tal intervenção, em relação à visita solicitada ao 

Balneário Termal, o Vereador requereu informação, ao Senhor Diretor 

Clínico, sobre as condições relacionadas com a visita, ao dito 

balneário, promovida por uma delegação de médicos, sem prévio 

consentimento da Autarquia, sendo certo que tal visita veio a ser 

divulgada nos órgãos de comunicação social. ------------------------- 

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

Por último, o Vereador interveniente registou a sua insatisfação pelo 

facto das iniciativas públicas, promovidas pela autarquia, não serem 

devidamente divulgadas, junto do Órgão Executivo Municipal, 

particularmente, junto dos Vereadores da Oposição, facto que os 

afasta, regularmente, da legítima possibilidade de participarem em 

tais eventos, de relevante interesse público, nomeadamente a recente 

comemoração do Dia Mundial da Criança. ------------------------------ 

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

Seguidamente, usou da palavra, o Presidente da Câmara, Senhor Arq. 

António Cabeleira, tendo referido que, no futuro, deve existir maior 

rigor no conteúdo da informação institucionalmente produzida pela 

Autarquia, no âmbito das suas iniciativas e/ou cerimónias públicas. - 

Quanto ao reparo feito pelo Vereador do Partido Socialista, que 

antecede, não há qualquer intenção ou propósito de afastar os membros 

do Executivo Municipal dos eventos públicos que integram a agenda de 

atividades da autarquia. -------------------------------------------- 

Tal crítica só seria razoável se as iniciativas envolvessem a 

participação de público externo e/ou entidades, públicas ou privadas, 

convidadas, para o efeito, facto que não se registou, nomeadamente, 

nas comemorações do dia mundial da criança. ------------------------- 

No entanto, para evitar futuras dúvidas, sobre esta matéria, o 

Presidente da Câmara distribuiu a Agenda Cultural, por todos os 
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Vereadores presentes, sendo, nessa justa medida, todos os membros do 

Executivo convidados a aderir a todos os eventos nela constantes. --- 

Aproveitando esta oportunidade, o Presidente da Câmara reiterou, 

verbalmente, convite, a todos os membros do Executivo, para o encontro 

das freguesias do Concelho, solicitando a confirmação da sua presença, 

em vista à adequada organização de tal evento. ---------------------- 

 

 

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

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

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

Adérito Moura Moutinho, tendo abordado os seguintes assuntos 

relacionados com a atividade municipal: ----------------------------- 

- Dia Mundial do Meio Ambiente - Sobre este assunto, o Vereador 

interveniente, começou por solicitar informação, relativamente às 

ações promovidas pelo Município, no âmbito da comemoração do dia 

Mundial do Meio Ambiente, tendo, sequencialmente, o presidente da 

Câmara informado que tais ações centraram-se na descida do Rio Tâmega, 

em Caiaque, e na realização de uma caminhada, atividades que envolveram 

a Eurocidade Chaves-Verin. ------------------------------------------ 

Perante os esclarecimentos, acima, prestados, o Vereador interveniente 

considerou pouco expressivo o programa promovido pela autarquia para 

registar um dia tão importante para a preservação do ambiente. ------ 

Por outro lado, a divulgação dos eventos referidos não foi feita da 

forma mais adequada, achando estranho que ambas as iniciativas tenham 

terminado no açude, precisamente, no dia mundial do Ambiente. ------- 

Os percursos delineados, quer para a descida do Rio Tâmega, quer para 

a caminhada, acabaram por se projetar, maioritariamente, na zona de 

Espanha – Verin -. -------------------------------------------------- 

A comemoração deste dia deveria ter envolvido, com maior intensidade 

e dimensão, a comunidade escolar. ----------------------------------- 

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

Em resposta aos comentários acima exarados, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, Senhor Arq. António Cabeleira, tendo referido 

que o percurso da caminhada realizada, no âmbito do Dia Mundial do 

Meio Ambiente, projetou-se, exclusivamente, em território Português.- 

A descida do Rio Tâmega foi feita a partir de Rabal-Açude, percorrendo, 

assim, águas internacionais. ---------------------------------------- 

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

Em complemento às informações prestadas pelo Presidente da Câmara, 

usou da palavra o Vereador responsável, pela respetiva área de 

intervenção, Arq, Carlos Penas, tendo o mesmo referido que ficou, 

agradavelmente, surpreendido com a adesão voluntária dos cidadãos às 

iniciativas realizadas e associadas às Comemorações do Dia Mundial do 

Ambiente, envolvendo as mesmas pessoas jovens e muitos professores do 

ensino secundário, particularmente, professores da área de educação 

física. ------------------------------------------------------------ 

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

Ainda no âmbito da temática, em apreciação, o Vereador do Partido 

Socialista, Eng. João Moutinho, manifestou a sua convicção no sentido 

de que a Autarquia deveria apostar na qualidade da água e preservação 

das margens do rio Tâmega, sendo, para o efeito, adotadas medidas que 

permitam, efetivamente, valorizar tais recursos naturais, nomeadamente 

com a construção de uma zona de lazer, junto das lagoas do rio Tâmega. 

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

Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara, Senhor Arq. António 

Cabeleira, salientou a ideia substantivada no facto da autarquia estar 
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a ponderar a apresentação de uma candidatura, no âmbito do programa 

“Life”, em vista à recuperação ambiental e paisagística da zona do Rio 

Tâmega, referida, anteriormente, pelo Senhor Vereador. -------------- 

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

- Estacionamento junto ao Café “SPORT” – Sobre esta matéria, o Vereador 

do Partido Socialista, Eng. João Moutinho, sugeriu uma clarificação 

quanto as regras de estacionamento automóvel, junto ao café “SPORT”, 

tanto mais que existem sérias dúvidas,  por parte de alguns condutores, 

sobre a utilização de tal espaço publico, para tal finalidade – 

estacionamento -, nomeadamente aos Domingos. ------------------------ 

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

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

António Cabeleira, tendo, sobre a matéria relacionada com a zona de 

estacionamento criada junto ao café “SPORT”, referido o seguinte: --- 

1 – A zona de estacionamento em causa é, exclusivamente, destinada a 

cargas e descargas, não sendo destinada a estacionamento de 

automóveis, mesmo aos fins de semana. ------------------------------- 

2 – A sugestão ora evidenciada, pelo Senhor Vereador, centrada na 

permissão de estacionamento livre, em tal zona da cidade, ao domingo, 

irá ser ponderada, pelo Vereador responsável, Senhor João Neves, e, 

bem assim, pelos serviços municipais competentes. ------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 22 de maio de 2015. ---------------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. PROPOSTA PARA SOLICITAÇÃO DE CONTRIBUTOS PARA O PLANO DE TURISMO 

DA EUROCIDADE CHAVES-VERIN, AECT. PROPOSTA Nº 67/GAP/15. ------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Introdução/Enquadramento --------------------------------------- 

1. A Eurocidade Chaves-Verin, AECT, da qual fazem parte os 

Municípios de Chaves e de Verin, foi constituída ao abrigo do 

Regulamento (CE) n.º 1082/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 5 de julho de 2006, que regula a constituição de Agrupamentos 

Europeus de Cooperação Territorial, visando a cooperação territorial 

– transfronteiriça, transnacional e inter-regional – no intuito de 

reforçar a coesão económica e social no território da União Europeia.- 

2. No âmbito dos seus estatutos são objetivos específicos de 

cooperação da Eurocidade Chaves-Verin, AECT, entre outros: ---------- 

a) Promover as relações transfronteiriças entre os seus membros, 

fundamentada em complementaridades, recursos endógenos e numa história 

de convivência secular, através da promoção de um modelo de cidadania 

europeia;----------------------------------------------------------- 
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b) Promover a convergência institucional, económica, social, 

cultural e ambiental entre as duas cidades, utilizando o efeito 

fronteira como uma oportunidade de desenvolvimento territorial e 

socioeconómico;----------------------------------------------------- 

c) Estabelecer mecanismos de gestão e valorização do território, 

capazes de fixar e atrair população, de criar e consolidar dinâmicas 

de emprego e, ainda, de garantir a fixação de investimentos 

reprodutivos;------------------------------------------------------- 

d) Conjugar esforços e recursos, através do planeamento e da gestão 

conjunta de equipamentos, se serviços e de infraestruturas existentes 

no território de atuação dos seus membros e promover a sua utilização 

como instrumento dinamizador da convivência da sua população.-------- 

3. Vocacionadas para auxiliar na concretização dos seus objetivos, 

foram atribuídas à Eurocidade Chaves-Verin, AECT, no âmbito do Artigo 

9º, diversas funções, entre as quais, a elaboração de um plano de 

marketing e de desenvolvimento do turismo, destinado a converter a 

Eurocidade num destino turístico de excelência;---------------------- 

4. Tendo por referência a função supramencionada e o objetivo que 

lhe está subjacente, decidiu a Eurocidade Chaves-Verin, AECT, 

despoletar a elaboração de um Plano Diretor de Turismo que visa nortear 

a sua ação no âmbito deste setor estratégico para a economia local. - 

5. No âmbito de desenvolvimento do referido Plano Diretor de 

Turismo, adjudicado, pela Eurocidade Chaves-Verin, AECT, à empresa 

“itc.ménsula”, foram já consultadas diversas entidades - anexo 1, de 

ambos os lados da fronteira.----------------------------------------- 

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

1. Considerando que a Eurocidade Chaves-Verin, AECT, em posse da 

proposta do referido Plano Diretor de Turismo, procedeu ao seu 

reencaminhamento para os Municípios de Chaves e Verin, a fim de estes 

se pronunciarem sobre o teor do mesmo, previamente à sua submissão 

para deliberação do órgão executivo municipal;----------------------- 

2. Considerando que o Municipio de Chaves deve ter uma ação ativa e 

cooperante na definição de uma adequada estratégia de desenvolvimento 

turístico, a protagonizar no âmbito da Eurocidade Chaves-Verin, AECT;- 

3. Considerando que tal estratégia deve ser definida de forma 

articulada e integrada, tirando partido das potencialidades e 

especificidades territoriais de cada um dos municípios que integra a 

Eurocidade Chaves-Verin, AECT, com respeito pela sustentabilidade dos 

recursos disponíveis;----------------------------------------------- 

4. Considerando que tal estratégia de desenvolvimento turístico, 

para além dos contributos de algumas entidades já consultadas, deverá 

ser participada, não só pelos Órgãos Executivos dos Municípios que 

integram a Eurocidade Chaves-Verin, AECT, mas também por outros 

responsáveis políticos que representam as populações locais, bem como 

outros atores que protagonizam o desenvolvimento concelhio;---------- 

5. Considerando que a diversidade de opiniões contribuirá para o 

enriquecimento do Plano Diretor em questão e a participação deverá 

também servir o objetivo de envolver diversos atores na definição dos 

eixos essenciais da estratégia e na priorização das futuras ações; -- 

6. Face ao exposto anexa-se, para conhecimento, cópia do Plano 

Diretor de Turismo da Eurocidade Chaves-Verin, AECT e, propõe-se ao 

Executivo Municipal que adote deliberação no sentido de abrir um 

período de solicitação de contributos para o referido documento, a 

protagonizar nos seguintes níveis:----------------------------------- 

 Membros do Órgão Executivo;------------------------------------ 

 Forças politicas representadas na Assembleia Municipal;-------- 
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 Instituições locais representativas da atividade socioeconómica 

do Concelho.-------------------------------------------------------- 

7. Havendo decisão em conformidade, propõe-se que tal período 

decorra durante 30 dias, a contar da deliberação tomada.------------- 

Chaves, 21 de maio de 2015------------------------------------------- 

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

(António Cabeleira) ------------------------------------------------- 

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

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

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo registado a importância do 

estudo, contemplando o mesmo um conjunto de iniciativas bastante 

interessantes para o desenvolvimento da atividade turística no 

Concelho de Chaves, destacando, para o efeito, a estância termal, em 

Vilarelho da Raia, a modernização das infraestruturas turísticas e a 

criação de um canal turístico Chaves-Verin. ------------------------- 

O estudo poderia passar a contemplar a colocação de painéis 

publicitários – Painéis eletrónicos informativos – contendo informação 

turística, sobre a cidade e sobre o Concelho. ----------------------- 

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

De seguida, usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para solicitar cópia do 

estudo/plano, em apreciação. ---------------------------------------- 

 

 

2.2. ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE HONRA AO TENENTE-GENERAL, JOSÉ ANTÓNIO 

CARNEIRO RODRIGUES DA COSTA. PROPOSTA Nº 69/GAP/2015. --------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Exposição de Motivos -------------------------------------------- 

1. Considerando que, de acordo com o Regulamento de Concessão de 

Condecorações Municipais, aprovado em reunião ordinária de Assembleia 

Municipal de vinte e cinco de Maio de 1992, as medalhas municipais 

destinam-se a distinguir pessoas singulares ou coletivas, nacionais 

ou estrangeiras, que se notabilizem pelos seus méritos pessoais ou 

feitos cívicos e ainda funcionários do Município, pelo desempenho das 

suas funções;------------------------------------------------------- 

2. Atentando que, nos termos do artigo 2º, do citado regulamento, 

“as medalhas municipais são cinco: de Honra, de Mérito, de Valor e 

Altruísmo, de Bons Serviços, de Dedicação”; ------------------------- 

3. Observando também que, neste contexto, «a medalha de Honra do 

Município destina-se a distinguir as pessoas singulares ou coletivas, 

nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado ao Município serviços 

ou concedido benefícios de excecional relevância ou se tenham 

distinguido pelo seu valor em qualquer ramo de atividade humana, ou 

ainda por relevante ato de coragem ou abnegação, cujo nome, por esse 

feito, se torne intrinsecamente ligado ao Município de Chaves. A 

atribuição da medalha de Honra da cidade, confere ao agraciado singular 

o título de “Cidadão Honorário do Município Flaviense»; ------------- 

4. Acolhendo que, o Tenente-General, José António Carneiro Rodrigues 

da Costa, nasceu em Chaves a 12 de abril de 1956, tem 59 anos de idade, 

41 anos de serviço, é casado, tem duas filhas e foi promovido ao atual 

posto em 07 de junho de 2013.---------------------------------------- 

5. Verificando que, está habilitado com o Curso de Engenharia 

Militar da Academia Militar, o Curso de Promoção a Capitão, o Curso 
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de Promoção a Oficial Superior e o Curso de Promoção a Oficial General 

do Instituto de Estudos Superiores Militares;------------------------ 

6. Constatando que, ao longo da sua carreira prestou serviço em 

várias Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército e das Forças 

Armadas, nomeadamente:---------------------------------------------- 

a.  Na Escola Prática de Engenharia, desempenhou as funções de 

Comandante de Companhia e de Batalhão, onde foi também Instrutor e 

Diretor de diversos Cursos de Formação e de Promoção; --------------- 

b. No Regimento de Engenharia nº 1, exerceu os cargos de 2.º 

Comandante e de Comandante da Unidade; ------------------------------ 

c. Na Direção dos Serviços de Engenharia, desempenhou as funções de 

Chefe do Gabinete de Engenharia de Novas Infra-Estruturas do Exército, 

Chefe da Repartição Técnica de Engenharia, Chefe do Gabinete Técnico 

das Novas Instalações do Comando Superior do Exército e de Chefe da 

Chefia de Infra-Estruturas do Exército; ----------------------------- 

d. Na então Direção da Arma de Engenharia, desempenhou as funções 

de Chefe da Repartição de Pessoal;----------------------------------- 

e.  No Regimento de Sapadores Bombeiros da Câmara Municipal de 

Lisboa, desempenhou as funções de Adjunto Técnico; ------------------ 

f. Como Coronel Tirocinado, desempenhou as funções de Coordenador 

da Área de Investigação e Doutrina, da Área de Ensino de Estratégia e 

da Área de Ensino Especifica do Exército no Instituto de Estudos 

Superiores Militares; ----------------------------------------------- 

g. Como Major-General exerceu os cargos de Diretor da Direção de 

Infra-Estruturas do Exército e, em acumulação, de Presidente do 

Conselho da Arma de Engenharia. ------------------------------------- 

7. Realçando que, atualmente é o Comandante da Academia Militar 

desde 28 de junho de 2013 e, em regime de acumulação de funções, ocupa 

ainda o cargo de Diretor Honorário da Arma de Engenharia e de 

Presidente do Conselho Superior de Disciplina do Exército; ---------- 

8. Exaltando que tem averbados dezasseis louvores: cinco concedidos 

pelo General Chefe do Estado-Maior do Exército, três por Oficiais 

Generais e os restantes por outras entidades militares; ------------- 

9. Enaltecendo que foi agraciado com várias condecorações, de que 

se salientam: uma medalha de ouro e três medalhas de prata de Serviços 

Distintos; a medalha de Mérito Militar de 2ª Classe; as medalhas de 

D. Afonso Henriques – Mérito do Exército de 1ª e 2ª Classe; as medalhas 

de Ouro e de Prata, de comportamento exemplar;----------------------- 

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

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas e de acordo 

com o consignado no Regulamento de Concessão de Condecorações 

Municipais do Município de Chaves, submeto à aprovação do executivo 

camarário a seguinte proposta e respetivos procedimentos: ----------- 

a) Atribuição da Medalha de Honra, ao senhor Tenente-General, José 

António Carneiro Rodrigues da Costa;--------------------------------- 

b) Primeiramente à respetiva aprovação, deverá proceder-se à 

comunicação ao medalhado da referida atribuição da medalha de Honra;- 

c) Posteriormente à comunicação, deverá proceder-se à sua divulgação 

por meio de edital, a afixar na Câmara Municipal.-------------------- 

Chaves, 25 de Maio de 2015------------------------------------------- 

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

(Arq. António Cândido Monteiro Cabeleira) --------------------------- 

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

A votação decorreu por escrutínio secreto, nos termos do disposto no 

artigo 31º do Código do Procedimento Administrativo e n.º 3, do artigo 

55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 setembro. -------------------- 

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

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

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

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

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

 

 

2.3. REVISÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO, 

EM VIGOR NO CONCELHO DE CHAVES. PROPOSTA N.º 70/GAP/2015. ----------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Justificação --------------------------------------------------- 

Considerando que, sob proposta da Câmara Municipal de Chaves, veio a 

Assembleia Municipal, em sua sessão ordinária realizada em 20/09/2010, 

a aprovar a alteração ao regulamento municipal da urbanização e da 

edificação, devidamente publicada, na 2ª série, do Diário da República 

n.º 203, de 19/10/2010, dando, assim, concretização regulamentar à 

credencial legal prevista, em geral, sobre a matéria, no artigo 3º do 

DL nº 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo DL n.º 

26/2010, de 30 de março; ------------------------------------------- 

Considerando que, no pretérito dia 9 de setembro de 2014, veio a ser 

publicado, no jornal oficial, o DL n.º 136/2014, diploma legal que 

procede à décima terceira alteração ao DL n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, tendo o mesmo entrado em vigor no passado dia 07 de janeiro 

de 2015; ------------------------------------------------------------ 

Considerando que, do ponto de vista estratégico, partindo da nota 

preambular do retrocitado diploma, tal alteração normativa teve em 

vista a prossecução dos seguintes objetivos: ----------------------- 

- Consolidação do necessário equilíbrio entre a diminuição da 

intensidade do controlo prévio das operações urbanísticas e o aumento 

da responsabilidade dos particulares; ------------------------------ 

- Reforço do controlo público das operações urbanísticas voltado para 

o seu controlo sucessivo; ------------------------------------------ 

- Reforço do esforço de simplificação dos procedimentos de aprovação 

das operações urbanísticas reguladas no diploma, mediante a introdução 

de um novo procedimento de comunicação prévia com prazo, o qual, quando 

devidamente instruído, não determina a prática, pela administração 

municipal, de qualquer ato permissivo; ----------------------------- 

Considerando que perante tal alteração ao regime jurídico da 

urbanização e da edificação, pese embora o DL n.º 136/2014, de 09 de 

setembro, não tenha fixado, no seu clausulado normativo, qualquer 

dever de revisão dos regulamentos municipais existentes, impõe-se a 

revisão do regulamento municipal da edificação e da urbanização, em 

vigor, no Município de Chaves, no sentido de o conformar com as 

alterações, formais e substantivas, introduzidas a tal regime 

jurídico, por força da publicação e entrada em vigor do citado diploma 

legal; ------------------------------------------------------------- 

Considerando que, neste contexto, a revisão, ora, introduzida, ao 

regulamento municipal da urbanização e da edificação, em vigor, no 

Município de Chaves, tem em vista permitir alcançar um duplo objetivo: 

- Por um lado, ajustar o mencionado regulamento, em vigor, ao conjunto 

de soluções, de natureza procedimental, técnica e administrativa, 

consagradas no DL n.º 136/2014, com incidência prioritária no que diz 

respeito às condições de aprovação, execução e acompanhamento das 

operações urbanísticas, na senda do disposto, sobre a matéria, no seu 

artigo 3º, passando o mesmo, também, a dar resposta normativa às áreas 

de intervenção, abrangidas, com uma dimensão inovadora, pela última 
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revisão do regime jurídico da urbanização e da edificação, 

nomeadamente em matéria de legalização das operações urbanísticas, de 

definição da responsabilidade dos intervenientes na aprovação e 

acompanhamento das operações urbanísticas e, bem assim, no que diz 

respeito ao novo figurino de controlo prévio de tais operações assente 

na comunicação prévia com prazo; ----------------------------------- 

- Por outro lado, introduzir, no regulamento municipal em causa, 

algumas medidas corretivas alicerçadas na experiência prática da sua 

aplicação, considerando que algumas das soluções de partida, nele, 

consagradas, acabaram por não se mostrar as mais adequadas, em vista 

a permitir disciplinar e/ou regulamentar, com eficácia, eficiência e 

transparência, as condições de aprovação, execução e acompanhamento 

das operações urbanísticas reguladas no regime jurídico da urbanização 

e da edificação; --------------------------------------------------- 

Considerando que a presente revisão do regulamento municipal da 

urbanização e da edificação, em vigor, no Concelho de Chaves, pretende 

dar concretização ao dever de atualização do seu articulado normativo, 

considerando as recentes alterações introduzidas ao regime jurídico 

da urbanização e da edificação, com a publicação e entrada em vigor 

do DL n.º 136/2014, de 09 de setembro, incluindo a devida atualização 

ao quadro nele estatuído, em matéria de taxas municipais relacionadas 

com a área de intervenção municipal de gestão urbanística; ---------- 

Considerando, por último, que nos termos do disposto na alínea K), do 

nº1, do art. 33º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal os projetos de regulamentos externos do 

município. --------------------------------------------------------- 

II – Da proposta ---------------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

evidenciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário que 

adote deliberação no sentido de: ----------------------------------- 

a) Adote deliberação consubstanciada na determinação do início do 

procedimento tendente à Revisão do Regulamento da Urbanização e da 

Edificação, de acordo com o Projeto em anexo à presente Proposta, o 

qual aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos 

legais; ------------------------------------------------------------ 

b) Para efeitos do disposto no nº1, do art. 98º do CPA, dever-se-á 

promover à publicitação de tal deliberação, com a indicação do órgão 

que decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se 

iniciou, do seu objeto e da forma como se pode processar a constituição 

como interessados e a apresentação dos respetivos contributos, de 

acordo com o disposto no nº1, do art. 98º do CPA; ------------------- 

c) O Projeto de Regulamento, nos termos e para os efeitos das 

disposições combinadas previstas no nº1, do art. 100º do CPA, do art. 

56º da Lei nº 75/2013, e do art.3º do RJUE, deverá submetido a 

audiência dos interessados (Discussão Pública), por um período de 30 

dias úteis, promovendo-se à sua divulgação nos termos legais – no 

sítio institucional do município e por meio de Edital; -------------- 

d) Seguidamente, deverão as eventuais sugestões colhidas durante a 

fase de discussão pública do Projeto, ser devidamente ponderadas pela 

Câmara Municipal, em vista à aprovação definitiva do Projeto de 

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

e) Sequencialmente, alcançado tal desiderato referido na alínea 

anterior, deverá a Proposta de Regulamento ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do 

aludido órgão deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto 
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na alínea g), do n.º 1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro; ------------------------------------------------- 

f) Por último, que se proceda à publicação do referido Regulamento 

da Urbanização e da Edificação de Chaves no Diário da República, no 

respetivo Boletim Municipal, na Internet, (no sítio institucional do 

município), Jornal Local e através de Edital afixado nos lugares de 

estilo, verificando-se, como é óbvio, a sua aprovação nos termos 

anteriormente sugeridos, tudo isto, de acordo com as disposições 

combinadas previstas no nº4, do art. 3º do DL nº 136/2014, de 9 de 

setembro, no art.139º do Código do Procedimento administrativo e art. 

56º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------- 

Chaves, 29 de maio de 2015 ----------------------------------------- 

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

(Arquitº. António Cabeleira) --------------------------------------- 

Em anexo: O referido Projeto de Regulamento da Urbanização e da 

Edificação. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

De seguida, usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para solicitar a consulta, 

durante a próxima semana, do projeto de regulamento.------------- 

 

 

2.4. ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO – GRAU PRATA AO KARATÉ CLUBE DO 

ALTO TÂMEGA. PROPOSTA Nº 71/GAP/2015. ------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Exposição de Motivos -------------------------------------------- 

1. Considerando que, de acordo com o Regulamento de Concessão de 

Condecorações Municipais, aprovado em reunião ordinária de Assembleia 

Municipal de vinte e cinco de Maio de 1992, as medalhas municipais 

destinam-se a distinguir pessoas singulares ou coletivas, nacionais 

ou estrangeiras, que se notabilizem pelos seus méritos pessoais ou 

feitos cívicos e ainda funcionários do Município, pelo desempenho das 

suas funções; ------------------------------------------------------- 

2. Atentando que, nos termos do artigo 2º, do citado regulamento, 

“as medalhas municipais são cinco: de Honra, de Mérito, de Valor e 

Altruísmo, de Bons Serviços, de Dedicação”; ------------------------- 

3. Observando também, que neste contexto e nos termos do artigo 10º, 

do mesmo regulamento, «a medalha Municipal de Mérito destina-se a 

distinguir as pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou 

estrangeiras, de cujos atos advenham assinaláveis benefícios para o 

Município, quer pela divulgação dos seus valores, quer pelo superior 

exercício de funções autárquicas, quer por se haverem notabilizado em 

qualquer ramo das ciências, da cultura, desporto ou no exercício de 

qualquer outra atividade»; ------------------------------------------ 

4. Dispondo o artigo 11º, desse regulamento, que «a medalha Municipal 

de Mérito compreende os graus ouro, prata e cobre, dependendo a 

concessão de cada um deles, do valor e projeção do ato praticado»; -- 

5. Acolhendo que o início da prática de karate, em Chaves, começou 

em 1983 e o atual auditório Engº Luiz Coutinho era o local de treino;  

6. Considerando que a fundação do KCAT – Karate Clube do Alto Tâmega 

se deu a 12 de Dezembro de 1985, estando prestes a comemorar os 30 

anos de existência neste ano de 2015; ------------------------------- 
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7. Notando que o KCAT foi fundado por um número significativo de 

homens e mulheres, preocupados com a prática desportiva dos 

flavienses; -------------------------------------------------------- 

8. Considerando que o objetivo inicial do KCAT era, chamar a esta 

prática desportiva e marcial os jovens e menos jovens, pelos seus 

benefícios para a saúde física e mental; ---------------------------- 

9. Contando que o KCAT, ao seu quinto ano de existência, já tinha 

cerca de duzentos praticantes nos diversos concelhos, alguns cinturões 

negros nas fileiras e uma campeã Nacional; -------------------------- 

10. Assinalando que, apesar de períodos irregulares, o KCAT manteve 
sempre as portas abertas e com atividade desportiva, em benefício da 

saúde física e mental da população praticante; ---------------------- 

11. Destacando que, a sua desvinculação, da Associação de Vila Real e 
a filiação no Centro Português de Karate, provocou a mudança de 

paradigma decrescente para crescente, na valorização das capacidades 

dos praticantes e da dedicação desportiva, originando campeões; ----- 

12. Sinalizando que o KCAT obteve enorme relevo a nível nacional ao 
conquistar um enorme número de títulos, nomeadamente: três campeões 

nacionais; seis vice-campeões nacionais; sete terceiros lugares do 

campeonato nacional; um sétimo lugar do campeonato europeu; quatro 

campeões regionais; três vice-campeões regionais; dezassete terceiros 

lugares do campeonato regional; vice-campeão nacional de clubes – 

juvenil em Kata; terceiro lugar nacional de clubes – juvenis em Kumite; 

terceiro lugar nacional de clubes – juniores em Kumite; centenas de 

medalhas em diversas competições nacionais; ------------------------- 

13. Assinalando ainda que, a Federação Nacional de karate de Portugal 
tem convocado atletas do KCAT para treinos e estágios, de forma 

crescente e significativa; ------------------------------------------ 

14. Verificando que o KCAT - Karate Clube Alto Tâmega, tem dignificado, 
divulgado e valorizado o nome da cidade e do concelho, apesar da 

situação geográfica distante, dos locais de competição e dos centros 

de observação e decisão; -------------------------------------------- 

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

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas e de acordo 

com o consignado no Regulamento de Concessão de Condecorações 

Municipais do Município de Chaves, submeto à aprovação do executivo 

camarário a seguinte proposta e respetivos procedimentos: ----------- 

a) Atribuição da Medalha de Mérito – grau Prata, ao Karate Clube do 

Alto Tâmega; -------------------------------------------------------- 

b) Primeiramente à respetiva aprovação, deverá proceder-se à 

comunicação ao medalhado da referida atribuição da medalha de Mérito;  

c) Posteriormente à comunicação, deverá proceder-se à sua divulgação 

por meio de edital, a afixar na Câmara Municipal. ------------------- 

Chaves, 29 de Maio de 2015 ------------------------------------------ 

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

(Arq. António Cândido Monteiro Cabeleira) --------------------------- 

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 
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II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 

EXECUTADO: CATIA SOFIA FERNANDES TEIXEIRA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

64/DAF/2015. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Na sequência do requerimento subscrito por Catia Sofia Fernandes 

Teixeira, contribuinte n.º 252292189, documento com registo de entrada 

nos serviços desta Autarquia Local n.º 3664, datado do pretérito dia 

30/03/2015, veio a ser solicitado, pelo requerente, a autorização de 

pagamento em prestações de uma dívida referente a faturas emitidas a 

título consumos de água e que não foram pagas. ---------------------- 

2. A requerente invoca, para o efeito, que não dispõe de recursos 

económicos que lhe permitam liquidar de uma só vez, o valor em dívida.  

3. Considerando que o requerente invoca a falta de condições 

económicas como fundamento para o não pagamento dos valores em dívida, 

o presente assunto foi encaminhado para a Divisão de Recursos Humanos, 

em vista ao enquadramento do mesmo à luz do Regulamento para Apoio a 

Estratos Sociais Desfavorecidos, em vigor no Concelho de Chaves. ---- 

4. Através da Informação/Proposta n.º 82/SPDC n.º 09/2015, produzida 

pela Divisão de Recursos Humanos/Setor de Projectos e Desenvolvimento 

Comunitário, no dia 05 de maio de 2015, tal unidade orgânica informou 

que não foi possível diligenciar sobre as reais condições económico-

sociais da peticionária, “em virtude da ausência total e definitiva 

ao processo de apreciação do pedido de pagamento, em prestações, do 

valor da dívida pendente e relacionada com o consumo de água”. ------ 

5. Tal circunstância, de acordo com o disposto na retrocitada 

Informação, “inviabiliza a elaboração do competente processo de 

avaliação de carência económico-social em vista a legitimar, ou não, 

a pretensão de pagamento em prestações do valor da dívida acumulada”. 

6. Sendo certo que a dívida, em causa, é objeto de processo de 

execução fiscal, a correr seus termos nesta Autarquia Local. ------- 

7. Assim, sobre o pedido formulado, cumpre-me informar o seguinte: 

II - Enquadramento Legal ------------------------------------------- 

1. Considerando que, pelas razões anteriormente expostas, não foi 

possível concretizar o enquadramento do pedido da interessada no 

Regulamento para Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, em vigor no 

Concelho de Chaves, a situação individual e concreta deverá ser 

analisada à luz do preceituado no Código do Procedimento e do Processo 

Tributário (CPPT). -------------------------------------------------- 

2. Ora, atendendo ao facto de que a dívida, em causa, se encontra 

em fase de execução fiscal, é possível, ao abrigo do disposto no nº1, 

do art. 196º do CPPT, requerer o pagamento da mesma em prestações 

mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de 

oposição, ao órgão da execução fiscal. ----------------------------- 

3. Sendo certo que o pagamento em prestações pode ser autorizado 

desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, 

não pode solver a divida de uma só vez, não devendo o número das 

prestações em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser 

inferior a 1 unidade de conta no momento da autorização, nos termos 

do disposto no nº 5, do art. 196º do CPPT. -------------------------- 

4. Refira-se que a importância a dividir em prestações não 

compreende os juros de mora, que continuam a vencer-se em relação à 
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dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento, 

os quais serão incluídos na guia passada pelo funcionário para 

pagamento conjuntamente com a prestação, de acordo com o disposto no 

nº 8, da retrocitada disposição legal. ----------------------------- 

5. Compulsados os registos existentes no programa informático 

responsável pela gestão dos processos de execução fiscal a correr seus 

termos nesta Autarquia Local, conforme documento cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se 

anexa à presente Informação, a dívida atual do requerente, corresponde 

à quantia de € 181.82, da qual €72.30 são devidos a título de encargos 

com o processo e €39.16 a título de juros de mora. ------------------ 

6. Aqui chegados, fácil se torna concluir que a ora peticionária 

não reúne os requisitos necessários para que lhe seja autorizado o 

pagamento em prestações ao abrigo da retrocitada norma, desde logo 

porque tendo em conta o valor total em dívida, não é possível dividir 

o mesmo em prestações mensais superiores a uma unidade de conta no 

momento da autorização, ou seja, superior a €102,00. ---------------- 

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

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

deverá ser adotada a seguinte estratégia procedimental: ------------ 

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião do 

órgão executivo municipal, em vista à tomada de decisão 

consubstanciada na intenção de indeferir o pedido da interessada, 

pelas razões anteriormente expostas; ------------------------------- 

b) Sequencialmente, deverá tal sentido de decisão administrativa acima 
proposta ser sujeita a audiência prévia dos interessados, sendo 

estabelecido o prazo de 10 dias para permitir à ora peticionária vir 

ao procedimento, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o 

sentido da decisão entretanto exarado; ----------------------------- 

c) Decorrido o aludido prazo, deverá a interessada ser notificada da 
decisão definitiva que vier a ser proferida sobre a matéria ora em 

apreciação; -------------------------------------------------------- 

d) De imediato, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 
parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira. 

Chaves, 20 de maio de 2015. ---------------------------------------- 

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

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

(Marcos Barroco) ---------------------------------------------------       

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DRA. 

SANDRA LISBOA DE 2015.05.21 ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação. À reunião de Câmara para 

obtenção de decisão consubstanciada na intenção de indeferir a 

pretensão ora formulada, de acordo com as razões exaradas nesta 

informação. -------------------------------------------------------- 

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

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

DELGADO DE 2015.05.25. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.05.25 --------------------------------------------------------- 

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

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

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

Notifique-se. ------------------------------------------------------ 
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2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. 

EXECUTADO: JOÃO CARLOS COSTA TORRES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

65/DAF/2015. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Na sequência do requerimento subscrito por João Carlos Costa 

Torres, contribuinte n.º 213369699, documento com registo de entrada 

nos serviços desta Autarquia Local n.º 2310, datado do pretérito dia 

27/02/2015, veio a ser solicitado, pelo requerente, a autorização de 

pagamento em prestações de uma dívida referente a faturas emitidas a 

título consumos de água e que não foram pagas. -------------------- 

2. O requerente invoca, para o efeito, que não dispõe de recursos 

económicos que lhe permitam liquidar de uma só vez, o valor em dívida.  

3. Considerando que o requerente invoca a falta de condições 

económicas como fundamento para o não pagamento dos valores em dívida, 

o presente assunto foi encaminhado para a Divisão de Recursos Humanos, 

em vista ao enquadramento do mesmo à luz do Regulamento para Apoio a 

Estratos Sociais Desfavorecidos, em vigor no Concelho de Chaves. -- 

4. Através da Informação/Proposta n.º 82/SPDC n.º 09/2015, 

produzida pela Divisão de Recursos Humanos/Setor de Projectos e 

Desenvolvimento Comunitário, no dia 05 de maio de 2015, tal unidade 

orgânica informou que não foi possível diligenciar sobre as reais 

condições económico-sociais do peticionário, “em virtude da ausência 

total e definitiva ao processo de apreciação do pedido de pagamento, 

em prestações, do valor da dívida pendente e relacionada com o consumo 

de água”. --------------------------------------------------------- 

5. Tal circunstância, de acordo com o disposto na retrocitada 

Informação, “inviabiliza a elaboração do competente processo de 

avaliação de carência económico-social em vista a legitimar, ou não, 

a pretensão de pagamento em prestações do valor da dívida acumulada”. 

6. Sendo certo que a dívida, em causa, é objeto de processo de 

execução fiscal, a correr seus termos nesta Autarquia Local. ------ 

7. Assim, sobre o pedido formulado, cumpre-me informar o seguinte: 

II - Enquadramento Legal ------------------------------------------ 

1. Considerando que, pelas razões anteriormente expostas, não foi 

possível concretizar o enquadramento do pedido do interessado no 

Regulamento para Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, em vigor 

no Concelho de Chaves, a situação individual e concreta deverá ser 

analisada à luz do preceituado no Código do Procedimento e do Processo 

Tributário (CPPT). ------------------------------------------------ 

2. Ora, atendendo ao facto de que a dívida, em causa, se encontra 

em fase de execução fiscal, é possível, ao abrigo do disposto no nº1, 

do art. 196º do CPPT, requerer o pagamento da mesma em prestações 

mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de 

oposição, ao órgão da execução fiscal. ---------------------------- 

3. Sendo certo que o pagamento em prestações pode ser autorizado 

desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, 

não pode solver a divida de uma só vez, não devendo o número das 

prestações em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser 

inferior a 1 unidade de conta no momento da autorização, nos termos 

do disposto no nº 5, do art. 196º do CPPT. ------------------------ 

4. Refira-se que a importância a dividir em prestações não 

compreende os juros de mora, que continuam a vencer-se em relação à 

dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento, 

os quais serão incluídos na guia passada pelo funcionário para 
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pagamento conjuntamente com a prestação, de acordo com o disposto no 

nº 8, da retrocitada disposição legal. ---------------------------- 

5. Compulsados os registos existentes no programa informático 

responsável pela gestão dos processos de execução fiscal a correr 

seus termos nesta Autarquia Local, conforme documento cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e 

que se anexa à presente Informação, a dívida atual do requerente, 

corresponde à quantia de € 87.19, da qual €47.60 são devidos a título 

de encargos com o processo e €1.89 a título de juros de mora. ----- 

6. Aqui chegados, fácil se torna concluir que o ora peticionário 

não reúne os requisitos necessários para que lhe seja autorizado o 

pagamento em prestações ao abrigo da retrocitada norma, desde logo 

porque tendo em conta o valor total em dívida, não é possível dividir 

o mesmo em prestações mensais superiores a uma unidade de conta no 

momento da autorização, ou seja, superior a €102,00. -------------- 

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

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

deverá ser adotada a seguinte estratégia procedimental: ---------- 

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião do órgão 

executivo municipal, em vista à tomada de decisão consubstanciada na 

intenção de indeferir o pedido do interessado, pelas razões 

anteriormente expostas; ------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, deverá tal sentido de decisão administrativa 

acima proposta ser sujeita a audiência prévia dos interessados, sendo 

estabelecido o prazo de 10 dias para permitir ao ora peticionário vir 

ao procedimento, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o 

sentido da decisão entretanto exarado; ---------------------------- 

c) Decorrido o aludido prazo, deverá o interessado ser notificado 

da decisão definitiva que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

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

d) De imediato, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 
parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira. 

Chaves, 20 de maio de 2015. --------------------------------------- 

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

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

(Marcos Barroco) -------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DRA. 

SANDRA LISBOA DE 2015.05.21 ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação. À reunião de Câmara em 

vista à tomada de decisão consubstanciada na intenção de indeferir a 

pretensão, de acordo com os fundamentos exarados nesta informação. -- 

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

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

DELGADO DE 2015.05.25. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.05.25 --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

3. INCUMPRIMENTO DE ACORDO DE PAGAMENTO; DÍVIDAS REFERENTES A CONSUMOS 

DE ÁGUA; - EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO Nº. 67/DAF/2015. ------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 13372, datado do pretérito 

dia 10 de novembro de 2014, José Rodrigo Gomes de Amorim veio expor o 

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

“O aqui requerente e o seu agregado familiar tendo-se encontrado em 

situação de insuficiência económica muito grave desde Dezembro de 

2013, em virtude de ser o único do agregado familiar a receber salários 

até à presente data, (salário mínimo nacional), sendo esta a razão 

justificativa de não ter conseguido assumir o compromisso que com V. 

Exa. acordou o pagamento do valor em dívida em prestações, juntando-

se aqui os documentos comprovativos da supra mencionada carência 

económica. --------------------------------------------------------- 

Quero começar a cumprir, e vou fazê-lo em virtude de, já ter requerido 

à segurança social o respectivo subsídio de desemprego e social de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

De acordo com o exposto solicito a V. Exas o pagamento em prestações 

das faturas em dívida, ascendendo ao montante de 505,00, de acordo com 

documento.” -------------------------------------------------------- 

1. Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em 
sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 2015/01/16, a qual 

recaiu sobre a Informação nº 147/2014, produzida por estes serviços, 

no dia 30 de dezembro de 2014, veio aquele órgão municipal manifestar 

a intenção de indeferir a pretensão formulada pelo peticionário. --- 

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

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

3. 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. --------------------------------------------------------- 

4. 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 147/2014, produzida por estes serviços, no dia 30 de dezembro de 

2014; -------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

Chaves, 21 de maio de 2015. ----------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DRA. 

SANDRA LISBOA DE 2015.05.27 ----------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, sugerindo-se que a mesma 

seja agendada para a próxima reunião do órgão executivo, em vista à 
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adoção de decisão definitiva de indeferimento, de acordo com as razões 

de facto e de direito exaradas nesta informação. À consideração 

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

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

DELGADO DE 2015.05.27 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.05.27 --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

4. ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL; MARIA HELENA TEIXEIRA BARBOSA CLIENTE 

N.º 305558. INFORMAÇÃO Nº. 69/DAF/15. ------------------------------- 

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 104/DAR/2015, a Divisão de Águas e 

Resíduos veio informar do seguinte: --------------------------------- 

“Teve esta Divisão conhecimento da entrada em processo de execução 

fiscal, no passado dia 8 de maio, de uma fatura de água, relativa ao 

mês de dezembro de 2014, com o número 150 10790100064399 no valor de 

3.32€, estando a mesma paga desde 01 de maio. ----------------------- 

Segundo pude confirmar a consumidora efetuou o pagamento por 

transferência bancária a 01 de maio de 2015 dos valores em dívida 

referentes ao consumo dos meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015, 

no montante de 6.81€, conforme documento em anexo; ----------------- 

Por lapso dos serviços, a confirmação do pagamento efetuado, foi feita 

tardiamente, dando azo a que a fatura em referência entrasse entretanto 

em processo de execução fiscal; ------------------------------------ 

Em resumo confirma-se que a consumidora efetuou o pagamento do recibo 

em dívida dentro do prazo previsto, tendo o mesmo entrado em processo 

de execução fiscal indevidamente por falta de comunicação interna.(…)” 

2. Em face dos factos acima relatados, a retrocitada unidade 

orgânica solicita a anulação da execução fiscal instaurada contra 

Maria Helena Teixeira Barbosa e que tem como objeto a cobrança coerciva 

do referido valor. -------------------------------------------------- 

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

da competente informação técnico jurídico, em vista a apurar se é 

possível, à luz do quadro legal em vigor, proceder à anulação da 

execução fiscal em causa. ------------------------------------------- 

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

II - Do direito ---------------------------------------------------- 

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. ------------------------------ 
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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. Ora, nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 10º, do CPPT, 
conjugada com o n.º 1, do artigo 7º, do Decreto-lei n.º 433/99, de 26 

de outubro e ulteriores alterações, a Câmara Municipal de Chaves pode 

proceder à revisão oficiosa do ato tributário. --------------------- 

9. 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. 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. ----------------------------------------------------------- 

11. Ora, fazendo fé na informação prestada pelo Chefe de Divisão de 

Águas e Resíduos, Eng.º José Carneiro, à data da instauração do 

processo de execução fiscal em causa, a dívida já se encontrava 

regularizada, pelo que, nesta justa medida, não se encontravam 

reunidos os requisitos legalmente determinados para tal instauração. 

12. Sendo certo que tal situação teve a sua génese num erro dos 

serviços1. ---------------------------------------------------------- 

13. Razão pela qual julgamos, salvo melhor opinião, que se deverá 

anular a respetiva dívida, dado que ela nem sequer existe e, 

consequentemente, extinguir o processo de execução fiscal, com base 

no disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 176º, do CPPT. -------- 

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 extinção do processo de 

                                                           
1 Veja-se, neste sentido, informação produzida pelo Chefe de Divisão 

de Águas e Resíduos em anexo à presente Informação. ----------------- 
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execução fiscal em causa, considerando que, no caso individual e 

concreto, à data de instauração de tal processo não se encontravam 

reunidos todos os pressupostos legalmente exigidos para a sua 

instauração; ------------------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, dever-se-á dar 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, em vista a que os mesmos encetem as diligências tendentes à 

operacionalização de tal deliberação, bem como à Divisão de Águas e 

Resíduos, para conhecimento; ---------------------------------------- 

c) Simultaneamente, dever-se-á notificar a interessada, nos termos 

do Código do Procedimento Administrativo, da decisão que vier a ser 

proferida sobre a matéria ora em apreciação. ------------------------ 

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

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

Chaves, 26 de maio de 2015 ------------------------------------------      

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 DE 2015.05.27 ----------------------------------------- 

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 na extinção do processo de execução fiscal em causa, 

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

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

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

DELGADO DE 2015.05.27 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.05.27 --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

5. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. 

EXECUTADO: MARIA DE LURDES SARMENTO. INFORMAÇÃO Nº. 70/DAF/15. ------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Na sequência do requerimento subscrito por Maria de Lurdes 

Sarmento, contribuinte n.º 150909322, cliente de água n.º 315519, 

documento com registo de entrada nos serviços desta Autarquia Local 

n.º 4773, datado do pretérito dia 23/04/2015, veio a ser solicitado, 

pela requerente, a autorização de pagamento em prestações de uma 

dívida, referente a faturas emitidas a título consumos de água e que 

não foram pagas. --------------------------------------------------- 

2. A requerente invoca, para o efeito, que não dispõe de recursos 

económicos que lhe permitam liquidar de uma só vez, o valor em dívida.  

3. Partindo do quadro factual supra descrito, veio a ser solicitado 

a estes serviços que emitissem a competente Informação técnico-
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jurídica, no sentido de apurar se a pretensão formulada pela requerente 

é passível de merecer o acolhimento por parte desta Autarquia Local.  

4. Assim, sobre o pedido formulado, cumpre-me informar o seguinte: 

II - Enquadramento Legal ------------------------------------------- 

a) Das dívidas em execução fiscal ------------------------------- 

1. Da análise dos elementos constantes no presente processo, 

verificamos que uma parte do valor em dívida se encontra em fase de 

execução fiscal, muito concretamente, a quantia de €49.90, á qual 

acrescem juros de mora no valor de 4.26€ e encargos no valor de €56.50.  

2. Relativamente a este montante, e não obstante se encontrar em 

fase de cobrança coerciva, é, de facto, possível requerer o pagamento 

do mesmo em prestações mensais e iguais, mediante requerimento a 

dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução fiscal, de acordo 

com o disposto no nº1, do art. 196º do CPPT. ----------------------- 

3. Contudo, nestas situações, o pagamento em prestações apenas pode 

ser autorizado desde que se verifique que o executado, pela sua 

situação económica, não pode solver a divida de uma só vez, não devendo 

o número das prestações em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer 

delas ser inferior a 1 unidade de conta no momento da autorização, nos 

termos do disposto no nº 5, do art. 196º do CPPT.-------------------- 

4. Refira-se que a importância a dividir em prestações não 

compreende os juros de mora, que continuam a vencer-se em relação à 

dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento, 

os quais serão incluídos na guia passada pelo funcionário para 

pagamento conjuntamente com a prestação, de acordo com o disposto no 

nº 8, da retrocitada disposição legal. ----------------------------- 

5. Aqui chegados, fácil se torna concluir que a ora peticionária 

não reúne os requisitos necessários para que lhe seja autorizado o 

pagamento em prestações ao abrigo da retrocitada norma, desde logo 

porque tendo em conta o valor total em dívida, muito concretamente, 

€49.90, ao qual acrescem juros de mora no valor de 4.26€ e encargos 

no valor de €56.50, não é possível dividir o valor em dívida em 

prestações mensais superiores a uma unidade de conta no momento da 

autorização, ou seja, superior a €102,00. -------------------------- 

b) Das dívidas em fase de pagamento voluntário ------------------- 

1. Nos termos do disposto no artigo 166.º, do Regulamento Municipal 

dos Serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas 

Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos, em vigor no Concelho 

de Chaves, as dívidas referentes a faturação dos serviços de 

abastecimento de água, de drenagem de águas residuais e de gestão de 

resíduos sólidos, poderão ser pagas em prestações mensais e iguais, 

mediante requerimento, devidamente fundamentado, a dirigir ao 

Presidente da Câmara, ficando o seu pagamento, condicionado aos 

valores mínimos definidos na seguinte tabela: -----------------------

Até € 250 — € 25; -------------------------------------------------- 

De € 251 a € 500 — € 50; ------------------------------------------- 

De € 501 a € 750 — € 75; ------------------------------------------- 

De € 751 a € 1000 — € 100; ----------------------------------------- 

Mais de € 1001 — € 150. -------------------------------------------- 

2.  Caso existam juros de mora, o deferimento do pedido ficará 

condicionado ao prévio pagamento desses valores. ------------------- 

3. Ainda sobre esta matéria, o n.º 3, da mesma disposição 

regulamentar, determina que o deferimento da pretensão será decidido 

por deliberação do executivo municipal, desde que seja demonstrada a 

impossibilidade económica do sujeito passivo para efetuar o pagamento 

em divida. --------------------------------------------------------- 
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4. A situação económica é comprovada por declaração anual de 

rendimentos, bem como de declaração das Finanças de ausência de 

património e na ausência de rendimentos por declaração do Instituto 

de Segurança Social ou entidade congénere, da existência de reformas, 

pensões ou outros auxílios económicos. ----------------------------- 

6. Aqui chegados, e levando em linha de conta, que existem valores 

em dívida que ainda não foram objeto de processo de execução fiscal, 

fácil se torna concluir que a ora peticionária poderá recorrer, 

relativamente a estes, ao regime de pagamento faseado, previsto no 

artigo 166º, do retrocitado Regulamento Municipal, desde que faça 

prova da situação de carência económica por ele invocada. ---------- 

7. Os valores em causa ascendem ao montante de €73.652. ---------- 

8. Sendo certo que, por força do n.º 2, do artigo 166.º, do 

Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento Público de Água, 

de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos 

Urbanos, em vigor no Concelho de Chaves, o valor dos juros não é 

contabilizado para efeitos de cálculo das prestações, ficando o 

deferimento, nos termos da mesma disposição regulamentar, condicionado 

ao prévio pagamento do valor correspondente aos mesmos.------------- 

III – Conclusões --------------------------------------------------- 

1. No âmbito do caso individual e concreto, verificamos que existem 

duas situações diferentes. ----------------------------------------- 

2. A primeira situação refere-se a valores que já se encontram em 

fase de execução fiscal, muito concretamente, os constantes das 

faturas n.ºs 079140921004335 e 0791140821005921, respetivamente, 

23,47€ e 26.43€, ao qual acrescem juros de mora no valor de 4.26€ e 

encargos no valor de €56.50. --------------------------------------- 

3. Relativamente a estes, o pagamento em prestações não é possível, 

uma vez que não se consegue dividir o valor em dívida em prestações 

mensais superiores a uma unidade de conta no momento da autorização, 

ou seja, superior a €102,00, nos termos do disposto no nº 5, do art. 

196º do CPPT. ------------------------------------------------------ 

4. Na segunda situação, encontramos valores que ainda não foram 

objeto de execução fiscal, e que, como tal, não se encontram, ainda, 

abrangidos pelo regime previsto no artigo 196º, do CPPT, prevalecendo, 

quanto a estes, as regras fixadas no artigo 166.º, do Regulamento 

Municipal dos Serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento 

de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos, em vigor 

no Concelho de Chaves. ---------------------------------------------- 

5. Considerando que, nesta última situação, existem valores em 

dívida no montante correspondente a €73.65, é possível autorizar o 

pagamento em prestações, desde que estejam reunidos os seguintes 

requisitos, a saber: ----------------------------------------------- 

a) A interessada demonstre, através de documentação idónea, a 

impossibilidade económica para efetuar o pagamento do valor em divida, 

de uma só vez, nomeadamente, a última declaração de IRS; ---------- 

b) A requerente apresente plano de pagamento pretendido, não podendo 

cada prestação ser inferior a 25€. --------------------------------- 

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

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

deverá ser adotada a seguinte estratégia procedimental: ------------ 

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião do órgão 

executivo municipal, em vista à tomada de decisão consubstanciada na 

intenção de indeferir, parcialmente, o pedido da interessada, 

                                                           
2 Existe, ainda, uma quantia correspondente a €27.80, mas cujo 

vencimento apenas ocorrerá no dia 12/06/2015. ----------------------- 
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relativamente aos valores em dívida que se encontram em fase de 

execução fiscal, pelas razões anteriormente expostas; --------------- 

b) Sendo certo, que tal sentido de decisão administrativa deverá 

ser sujeito a audiência prévia dos interessados, sendo estabelecido o 

prazo de 10 dias para permitir à ora peticionária vir ao procedimento, 

por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão 

entretanto exarado; ------------------------------------------------ 

c) Simultaneamente, conceder um prazo de 10 dias úteis, para que 

a interessada, caso assim o entenda, apresente, relativamente aos 

valores em dívida que ainda não foram objeto de execução fiscal, os 

seguintes elementos, a saber: --------------------------------------- 

i) Documentação que demonstre a impossibilidade económica da 

interessada para efetuar o pagamento do valor em divida de uma só vez, 

nomeadamente, a última declaração de IRS; --------------------------- 

ii) Plano de prestações pretendido, não podendo cada prestação 

ser inferior a 25€, no estrito cumprimento do disposto no artigo 166.º, 

do Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento Público de 

Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos 

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

d) Decorrido o aludido prazo, deverá a interessada ser notificada 

da decisão definitiva que vier a ser proferida sobre a matéria ora em 

apreciação; -------------------------------------------------------- 

e) De imediato, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 

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

Chaves, 27 de maio de 2015. ---------------------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DRA. 

SANDRA LISBOA DE 2015.05.27 ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com o teor integral da presente informação sugerindo-

se que a mesma seja agendada para a próxima reunião do órgão executivo, 

em vista à adoção de decisão consubstanciada na intenção de indeferir 

parcialmente a pretensão apresentada no que respeita ao pagamento dos 

valores em dívida em prestações mensais relativos aos processos em 

execução fiscal em curso. À consideração superior. ------------------ 

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

DELGADO DE 2015.05.27 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.05.27 --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

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

Regista-se a entrada da Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. 

Paula Cristina Barros Teixeira Santos, iniciando a sua participação 
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na reunião quando eram 16:20 horas, tendo, de imediato, usado da 

palavra, para justificar a sua ausência, por motivos de doença, na 

última reunião deste Executivo, justificando, também, o seu atraso, à 

presente reunião, por motivos exclusivamente profissionais e 

inadiáveis. -------------------------------------------------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a ausência 

da Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Barros, a 

reunião do Executivo Municipal do dia 22.05.2015. ------------------- 

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

Usou, novamente, da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, 

Senhora Dra. Paula Barros, para manifestar a sua concordância com a 

estratégia sugerida no projeto de plano diretor de turismo, 

nomeadamente no que diz respeito à obtenção de contributos, junto dos 

diversos atores, públicos ou privados, envolvidos neste projeto. ---- 

Irá fazer chegar, em tempo oportuno, os seus contributos, centrados, 

preferencialmente, na valorização do rio Tâmega e das Termas de 

Chaves.-------------------------------------------------------------

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

 

 

1. CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE VILA REAL 

E O HÓQUEI CLUBE FLAVIENSE. INFORMAÇÃO Nº 38/DDSC/2015. ------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

A prática desportiva é um direito fundamental dos cidadãos 

reconhecidos na constituição da República Portuguesa. --------------- 

O elevado valor educativo do Atletismo, revela-se uma das modalidades 

mais completa e abrangente em termos de exercícios desportivos. ----- 

Atendendo que o Atletismo é uma modalidade com tradição na nossa 

região, o Município de Chaves pretende promover o desenvolvimento 

desta modalidade no Concelho de Chaves. ----------------------------- 

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

Considerando os benefícios de ordem física decorrentes da repetição 

de vários gestos atléticos, é indiscutível a importância do Atletismo, 

na educação e na disciplina dos comportamentos, tanto na reação como 

no rigor das atitudes dos Jovens que a praticam; -------------------- 

Considerando que esse fator obriga todos os agentes envolvidos no 

fenómeno desportivo e na área da formação, a esforços de otimização e 

eficácia permanentes, dos meios e formas de atividade física; ------- 

Assumindo que o aproveitamento integral de tais esforços radica na 

conjugação das funções e no clima de confiança reciproca entre 

instituições que organizam, promovem e apoiam as atividades 

desportivas; ------------------------------------------------------- 

Considerando que, nos termos do disposto na alínea u), do nº1, do 

artigo 33º, do anexo I, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, compete 

à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde 

e prevenção de doenças; --------------------------------------------- 

III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Atendendo às razões acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a 

aprovação da seguinte estratégia procedimental: --------------------- 

a) Que seja aprovada a minuta de protocolo a celebrar com a Associação 

de Atletismo de Vila Real e o Hóquei Clube Flaviense, a qual se anexa 
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a esta informação e as despesas inerentes ao mesmo, no valor de 

2.500,00€/Ano; ----------------------------------------------------- 

O presente protocolo tem cobertura orçamental através da rubrica 

04.07.01.99 -------------------------------------------------------- 

b)Caso esta proposta seja aceite superiormente, mais se propõe que a 

mesma seja encaminhada à próxima reunião de Câmara para deliberação; 

c)Por último, caso a minuta de protocolo venha a ser aprovada, nos 

termos sugeridos por parte do órgão executivo municipal, que fique 

desde já, legitimado o Presidente da Câmara Municipal a proceder à sua 

assinatura em representação do Município de Chaves. ----------------- 

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

Chaves, 28 de maio de 2015 ------------------------------------------ 

O Técnico Superior, ------------------------------------------------- 

(Maciel Duque) ------------------------------------------------------ 

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

MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, 

A ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE VILA REAL E O HÓQUEI CLUBE FLAVIENSE --- 

MAIO DE 2015 ------------------------------------------------------- 

MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, 

A ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE VILA REAL E O HÓQUEI CLUBE FLAVIENSE --- 

Considerando que a prática desportiva é um direito fundamental dos 

cidadãos reconhecidos na constituição da República Portuguesa; ------ 

Considerando que, nos termos do disposto na alínea u), do nº1, do 

artigo 33º, do anexo I, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, compete 

à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde 

e prevenção de doenças; --------------------------------------------- 

Considerando o elevado valor educativo do Atletismo, revelando-se uma 

das modalidades mais completa e abrangente em termos de exercícios 

desportivos; ------------------------------------------------------- 

Considerando os benefícios de ordem física decorrentes da repetição 

de vários gestos atléticos, é indiscutível a importância desta 

modalidade na educação e na disciplina dos comportamentos, tanto na 

reação como no rigor das atitudes dos Jovens que a praticam; ------- 

Atendendo a que esse fator obriga todos os agentes envolvidos no 

fenómeno desportivo e na área da formação a esforços de otimização e 

eficácia permanentes, dos meios e formas de atividade física; ------- 

Assumindo que o aproveitamento integral de tais esforços radica na 

conjugação das funções e no clima de confiança reciproca entre 

instituições que organizam, promovem e apoiam as atividades 

desportivas; ------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves representada neste ato pelo Seu 

Presidente, Arq. António Cândido Monteiro Cabeleira, a Associação de 

Atletismo de Vila Real, representada neste ato pelo Seu Presidente, 

Jorge Marques Gouvinhas Ribeiro e o Hóquei Clube Flaviense 

representado neste ato pelo Seu Presidente, José Teixeira Adão Ferraz 

e sem prejuízo das competências e finalidades próprias de cada 

instituição celebram o presente protocolo, que tem como principal 

objetivo a implementação do “Projeto de Desenvolvimento do Atletismo 

em Chaves”, que passa pela criação da “Escola de Atletismo de Chaves”.- 

Para tanto a Associação de Atletismo de Vila Real, compromete-se a:- 

a) Desenvolver atividades que possibilitem promover, divulgar e 

aumentar o número o número de praticantes da modalidade no Concelho 

de Chaves; ---------------------------------------------------------- 
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b) Promover ações de formação de agentes desportivos, que promovam, 

divulguem e enquadrem as atividades desportivas oriundas da Câmara 

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

c) Garantir o enquadramento técnico necessário ao correto e normal 

funcionamento de todos os aspetos desportivos inseridos no âmbito do 

presente protocolo; ------------------------------------------------- 

d) Apoiar a inscrição e filiação de Clubes do Concelho (inscrição de 

atletas e outras) com especial enfoque para os escalões de formação;- 

e) Apoiar a realização de eventos de âmbito municipal relacionados com 

a modalidade (Provas de Estrada, Torneios de Pavilhão, Provas de 

Montanha e Trail’s) ------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves compromete-se a: ----------------------- 

1. Disponibilizar as infraestruturas desportivas do Município 

adequadas à prática correta e regular do Atletismo; ----------------- 

2. Divulgar as diversas ações a realizar no âmbito do projeto, 

possibilitando uma participação alargada da população; -------------- 

3. Financiar a Associação de Atletismo de Vila Real para apoio do 

projeto com a importância anual de 2,500€ (Euros) destinado 

essencialmente para os transportes dos atletas às provas do calendário 

regional e enquadramento técnico. A referida despesa tem cobertura 

orçamental através da rúbrica 04.07.01.99. -------------------------- 

O Hóquei Clube Flaviense compromete-se a: --------------------------- 

1. Dar execução ao projeto “Desenvolvimento do Atletismo em Chaves” 

consubstanciado na criação da “Escola de Atletismo de Chaves”; ------ 

2. Estabelecer parceria com os Agrupamentos de Escolas do Concelho de 

Chaves com a finalidade de promover e divulgar o Atletismo nas crianças 

e jovens do Concelho; ----------------------------------------------- 

Deverá ainda o Hóquei Clube Flaviense e a Associação de Atletismo de 

Vila Real apresentar, trimestralmente, um relatório da atividade 

desenvolvida neste período, para efeitos de avaliação periódica do 

projeto. ----------------------------------------------------------- 

Aspetos Regulamentares: --------------------------------------------- 

1.Faz parte integrante do presente protocolo, o plano de atividades, 

em anexo, que fixará as ações concretas a realizar e as condições da 

sua implementação, podendo a todo tempo, ser considerado novas ações 

e iniciativas; ------------------------------------------------------ 

2. Este protocolo tem a validade de 1 (um) ano, sendo considerado 

automaticamente prorrogado por períodos sucessivos de igual duração, 

se não for denunciados por qualquer das partes com trinta dias de 

antecedência em relação ao termo da sua atividade. ------------------ 

Chaves, de junho de 2015 -------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal de Chaves -------------------------- 

(Arq. António Cândido Monteiro Cabeleira) --------------------------- 

O Presidente da Associação de Atletismo de Vila Real ---------------- 

(Jorge Marques Gouvinhas Ribeiro) ----------------------------------- 

O Presidente do Hóquei Clube Flaviense ------------------------------ 

(Isabel Cristina Sousa Silva Videira) ------------------------------- 

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

PLANO DE ATIVIDADES A DESENVOLVER PELA ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE VILA 

REAL E PELO HÓQUEI CLUBE FLAVIENSE ---------------------------------- 

1-Ações de sensibilização: ------------------------------------------ 

Deslocação da Escola de Atletismo de Chaves, com o apoio técnico da 

Associação de Atletismo de Vila Real e de professores/monitores, às 

escolas do 1º e 2º Ciclo do Concelho de Chaves; Desenvolver uma ação 

por Escola/Ano ------------------------------------------------------ 

2-Treinos da Escola de Atletismo de Chaves: ------------------------- 
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Realização de treinos Semanais nos quais terão o acompanhamento de 

técnicos licenciados e/ou monitores; -------------------------------- 

3-Competições: ----------------------------------------------------- 

Realização de duas competições/ano, destinadas a todos os alunos das 

escolas intervenientes no projeto, de forma a promover o convívio 

entre eles e todas as pessoas participantes no mesmo (familiares, 

amigos, dirigentes, técnicos, etc…) --------------------------------- 

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

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.05.28. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. À Consideração do Sr. Diretor de Departamento, Dr. 

Marcelo Delgado ---------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.06.01. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.06.01 --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

De seguida, usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, 

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

1 – A presente proposta deveria ser enquadrada, no âmbito de um plano 

de desenvolvimento desportivo municipal que apostasse numa linha 

condutora indispensável à definição das modalidades desportivas que 

devem ser estimuladas no Concelho de Chaves, com o apoio institucional 

da Autarquia. ------------------------------------------------------- 

2 – Tal instrumento de planeamento deveria também, ponderar, para além 

da dimensão desportiva, a sua dimensão socializadora e cultural, 

enquanto dimensões relevantes que estão associadas à prática 

desportiva, e, bem assim, a criação de eventos desportivos de maior 

dimensão que pudessem atrair novos praticantes e visitantes para 

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

3 – O apoio casuístico de eventos desportivos transmite a ideia de que 

a sua dimensão desportiva não é relevante, sendo certo que as despesas 

municipais realizadas com a prática desportiva são significativas face 

as receitas arrecadadas pela autarquia. ----------------------------- 

4 – A gestão da prática do futebol poderá vir a exigir, a curto prazo, 

alguns investimentos significativos tendo como objeto a requalificação 

do estádio municipal, dando cumprimento às exigências determinadas, 

sobre a matéria, pela entidade organizadora de tal competição 

desportiva, no caso, Liga Portuguesa de Futebol. -------------------- 

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

Em resposta aos comentários acima exarados, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, tendo referido que a Liga Portuguesa de Futebol 

vem, recorrentemente, alertando para a necessidade de serem executadas 

obras de requalificação, no Estádio Municipal, particularmente, ao 

nível dos balneários disponíveis, em vista a dar cumprimento aos 

regulamentos disciplinadores da competição desportiva onde o Grupo 

Desportivo de Chaves está, atualmente, integrado (2 Liga).  
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Referiu, ainda, que, na presente data, o Gabinete de Projetos da 

Autarquia já está a desenvolver projeto que, no futuro, dará suporte 

às obras de requalificação do estádio. ------------------------------ 

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

Em complemento às informações prestadas pelo Presidente da Câmara, 

usou da palavra o Vereador responsável, pela respetiva área de 

intervenção, Arq, Carlos Penas, tendo referido que, no passado, já 

foram celebrados protocolos, de idêntica natureza, tendo, 

precisamente, como objeto a dinamização da prática do atletismo, no 

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

O protocolo, ora, em apreciação, irá permitir dar, novamente, início 

ao desenvolvimento desta importante modalidade desportiva, mediante a 

criação de uma escola de atletismo, modalidade que tem inquestionável 

tradição no Concelho de Chaves. ------------------------------------- 

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

Seguidamente, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, 

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

verbalmente, os seguintes comentários: ------------------------------ 

Embora, o futebol tenha a sua importância, em termos de estratégia de 

desenvolvimento do Concelho e da Região, irá votar, favoravelmente, a 

presente proposta, tanto mais que a mesma irá, seguramente, contribuir 

para a criação de hábitos saudáveis para os jovens do Concelho, através 

da prática desportiva regular, independentemente deste projeto 

desportivo poder atrair mais pessoas para o Concelho de Chaves. ----- 

 

 

2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº90/SIS/N.º31/2015. -------------- 

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 2015.05.22------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. 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 2015.05.28. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.05.28. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de câmara. ------------------------------- 

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

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

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

 

 

 

3. TRANSMISSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DO ARRENDADO. BAIRRO: AREGOS. 

LOTE: 14, - 2. ESQ.º. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº92/SHS/N.º30/2015. ------ 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 4. -------------------------------- 

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

DE 2015.05.27. ------------------------------------------------------ 
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Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

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

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

DELGADO DE 2015.05.29. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.05.29. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

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 5. -- 

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 6. -- 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 
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1.1. MUSEU DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº23/DOP/2015. ----------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 23/DOP/2015 da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, Costa & Carreira, Lda., no valor de 98.609,75 €, 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 2015.06.01. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.06.01. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €98.609,75 

(Noventa e oito mil, seiscentos e nove euros e setenta e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.2. ECOVIA DO TÂMEGA – 1.ª FASE (ECOVIA DO TÂMEGA – ACÃO 1 E UNIÃO 

EM VILA VERDE DA RAIA DA ECOVIA DO TÂMEGA - AÇÃO 2) - PROCEDIMENTO 

CONCURSAL TENDENTE À ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA. --------------------- 

Foi presente a informação nº 96/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ------—- 

I – Enquadramento---------------------------------------------------- 

Para conhecimento e respetiva aprovação, apresenta-se em anexo o 

processo de procedimento para a execução da obra “Ecovia do Tâmega – 

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

Ecovia do Tâmega - Ação 2)”, com o intuito de se dar inicio ao 

procedimento concursal tendente à sua adjudicação, cujo projeto de 

execução foi elaborado pela Divisão de Gestão e Ordenamento do 

Território, e aprovado por deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 08 de junho de 2015.------------------------------- 

O projeto de execução em referência, consiste na execução da 1.ª Fase 

da ecovia, que fará a ligação a Espanha. Esta fase contempla a 

beneficiação e requalificação de caminhos municipais existentes, numa 

extensão de cerca de 7,5 Km.----------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Estrito--------------------------------- 

Assim e face ao descrito propõe-se:---------------------------------- 

1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 

especificidade dos trabalhos; --------------------------------------- 

2. Que seja autorizado pelo Executivo, a abertura de um procedimento 

por Concurso Público, para a adjudicação da obra “Ecovia do Tâmega – 

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

Ecovia do Tâmega - Ação 2)”;----------------------------------------- 

3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

162.272.70 Euros, (Cento e sessenta e dois mil duzentos e setenta e 

dois euros e setenta cêntimos), acrescido do respetivo valor de IVA;- 

4. Que de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Decreto-

Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprova o Código dos Contratos 

Públicos, seja adotado como procedimento prévio à contratação o 

Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal Oficial da União 

Europeia;----------------------------------------------------------- 

5. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente:-- 
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a) Anúncio conforme modelo estipulado no anexo I, da Portaria nº 701 

– A/2008;----------------------------------------------------------- 

b) Programa de Procedimento;--------------------------------------- 

c) Caderno de Encargos;-------------------------------------------- 

d) Plano de Segurança e Saúde;------------------------------------- 

e) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição.---------------------------------------------------------- 

6. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 60 dias. -------- 

7. Que, de acordo com o estipulado no nº1 do Artigo 67º do Código 

dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 

procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

seguintes elementos:------------------------------------------------ 

Presidente: Amélia Rodrigues----------------------------------------- 

1º Vogal afetivo: Fernanda Serra------------------------------------- 

2º Vogal afetivo: Madalena Branco ----------------------------------- 

Suplentes:---------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: Vítor Pereira------------------------------------- 

2º Vogal suplente: Domingos Fernandes-------------------------------- 

8. Que, de acordo com o estipulado no nº1 do Artigo 109º do Código 

dos Contratos Públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências, 

com exceção do disposto no nº2 do artigo 69º do C.C.P; -------------- 

9. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de Julho, 

foi na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua 

aplicação conjuntamente com o artigo 43º da CCP.---------------------  

No entanto, dado tratar-se de uma obra simples, sem complexidade 

relevante, onde não são aplicados métodos ou técnicas inovadoras, é 

dispensável a revisão de projeto, de acordo com o nº2 do artigo 43º 

do CCP, entende-se também que determinados elementos de solução da 

obra a realizar exarados no nº5 do artigo 43ª do referido diploma, são 

dispensáveis, designadamente:--------------------------------------- 

- Levantamento e análise de campo – O projeto contém levantamento 

topográfico;-------------------------------------------------------- 

- Estudo geológico – geotécnico – O presente projeto consiste na 

criação de uma ecovia, com aproveitamento total de caminhos e recursos 

existentes não implicando grandes movimentações de terras, pelo que o 

estudo geológico – geotécnico é dispensável;------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – Verifica-se que a obra a levar a 

efeito trata-se da execução de uma ecovia, com aproveitamento de 

caminhos existentes não estando sujeita a avaliação de impacto 

ambiental por não se enquadrar nos projetos abrangidos pelas alíneas 

a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 

3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

197/2005, de 8 de Novembro, bem como pela Declaração de Retificação 

n.º 2/2006, de 6 de Janeiro;----------------------------------------- 

- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se incluindo 

a identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos 

bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões a impor – O 

projeto encontra-se dotado da identificação das parcelas a expropriar 

e da identificação dos respetivos proprietários; -------------------- 

- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em consideração 

as características da obra a realizar, não foram realizados ensaios 

laboratoriais ou outros; -------------------------------------------- 

- Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 

nos termos da legislação aplicável – O PPGRCD faz parte das peças do 

procedimento, em fasciculo anexo. ----------------------------------- 
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10. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado 

em 162.272.70 Euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas 

despesas emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão 

Financeira em vigor na rubrica 2014 – Ação 1 – I – 2014 /07030301, 

tendo sido concedida à obra a proposta de cabimento n.º 2015/1305. -- 

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

Divisão de Obras Públicas, 01 de junho de 2015. ---------------------  

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

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

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

DELGADO DE 2015.06.01. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.06.01 --------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

2.1. SANEAMENTO BÁSICO DE FRANCE – REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA. ---- 

Foi presente a informação nº 96/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ------—- 

I – Enquadramento---------------------------------------------------- 

1. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 5 de Março de 2009, o Município de Chaves abriu 

procedimento por Concurso Publico tendente à adjudicação da obra de 

“Saneamento Básico de France”, de acordo com o estipulado no Decreto-

lei nº18/2008 de 29 de Janeiro, que aprova o Código dos Contratos 

Públicos”.---------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 29 de Junho de 2009, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Estevão Vinhais Chaves, Unipessoal, Lda.” a execução da 

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

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 11 de 

Agosto de 2009.------------------------------------------------------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 297.594,44€ (duzentos e 

noventa e sete mil, quinhentos e noventa e quatro euros e quarenta e 

quatro cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições:-------------------------- 

 Prazo de execução da obra: 365 dias.---------------------------- 

 O auto de consignação é de 1de setembro de 2009----------------- 

 Foi efetuada a receção provisória aos 24 dias do mês de fevereiro 

de 2014.------------------------------------------------------------ 

I. FUNDAMENTAÇÃO---------------------------------------------------

Dada por concluída a empreitada, de acordo com o estabelecido na 

cláusula 37º do Caderno de Encargos e Decreto-Lei nº6/2004 de 6/01, 

foi calculada a revisão de preços com os indicadores económicos 

respeitantes ao mês da execução dos trabalhos previstos no respetivo 

plano de trabalhos. Deste modo procedeu-se ao cálculo definitivo da 
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revisão de preços, resultando o valor revisível de 1.359,45€ (mil 

trezentos e cinquenta e n euros e noventa e sete cêntimos), não 

incluído o IVA. ----------------------------------------------------- 

II. PROPOSTA -------------------------------------------------------
Face ao exposto, salvo melhor opinião, propõe-se ao órgão executivo:- 

1. a aprovação da presente revisão de preços de acordo com o 

estabelecido no artigo 382º do Código dos contratos Públicos; ------- 

2. caso a presente proposta mereça aprovação, seja autorizado o 

respetivo pagamento à entidade executante.--------------------------- 

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

Chaves, 4 de maio de 2015-------------------------------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco, Eng.ª) -------------------------- 

ANEXOS: Auto de revisão de preços; folhas de cálculo da revisão de 

preços ------------------------------------------------------------- 

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

SANEAMENTO BÁSICO DE FRANCE – AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS 

DEFINITIVA/DOP/2015.----------------------------------------------

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Revisão de Preços Definitiva/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, Estêvão Vinhais Chaves, Unipessoal, Lda., 

no valor de 1.359,45 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ------------ 

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

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

DE 2015.06.01. ------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

DELGADO DE 2015.06.02. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.06.02 --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

1. AQUISIÇÃO, POR VIA DO DIREITO PRIVADO, DA PARCELA Nº1 NECESSÁRIA À 

“CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE VILA VERDE DA RAIA”, NA FREGUESIA DE 

VILA VERDE DA RAIA, CONCELHO DE CHAVES. RETIFICAÇÃO DA RESPETIVA 

INSCRIÇÃO MATRICIAL, DESCRIÇÃO PREDIAL E PROPRIETÁRIO. FORMALIZAÇÃO 

DA AQUISIÇÃO. ESCRITURA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º15/GNE/2015. -------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 
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1. Ao abrigo da competência que lhe estava legalmente confiada pela 

alínea c), do n.º 7, do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e do 

disposto no n.º 1 do artigo 4º do Código das Expropriações – C. E. -, 

aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, alterada e republicada 

pela Lei n.º 56/2008, de 4 de setembro, o executivo camarário em sua 

reunião ordinária realizada no pretérito dia 07 de dezembro de 2009, 

deliberou requerer a declaração de utilidade pública - DUP - para 

efeitos de expropriação, de uma parcela de terreno indispensável à 

“Construção do Polidesportivo de Vila Verde da Raia”, ao ratificar o 

Despacho Nº 48/GAPV/2009, de 19 de novembro de 2009, do, à data, 

Presidente da Câmara, Dr. João Batista. ----------------------------- 

2. Em cumprimento do disposto no nº5, do Artigo 10º e nº2 do Artigo 

11º, ambos do Código das Expropriações citado, foi, oportunamente, 

formulada, junto dos proprietários da aludida parcela de terreno, 

proposta de aquisição, por via do direito privado, pelo montante 

constante da avaliação prévia realizada pela Comissão de Avaliação do 

Património Municipal. ----------------------------------------------- 

3. Tal proposta obteve o sucesso desejado, mediante a concordância 

dos proprietários da aludida parcela nº1, com a proposta apresentada 

pelo Município, sendo certo que, à data e pela documentação, então, 

disponível, foram identificados como  proprietários daquela parcela 

João Chaves Branco, Eufémia dos Santos Afonso e João Gomes Durão, 

Maria Manuela de Resende e Sousa Branco, António Maria de Sousa Durão 

Branco, Luís Filipe de Sousa Durão Branco, Carlos Manuel de Sousa 

Durão Branco, José António de Sousa Durão Branco, Ana Cristina de 

Sousa Durão Branco Lima, António Maria Gouveia Durão Branco e Maria 

da Glória Gouveia Branco. ------------------------------------------- 

4. Assim, dando execução à referida deliberação, o proprietário João 

Chaves Branco, por si e como gestor de negócios dos demais 

interessados, outorgou com este Município, no passado dia 24 de 

novembro de 2009, contrato-promessa de aquisição, por via do direito 

privado, de uma parcela de terreno destinada à execução da empreitada 

“Construção do Polidesportivo de Vila Verde da Raia”, com a área de 

2.061,00m2, a desanexar do prédio rústico inscrito sob o artigo 890º, 

na matriz predial da freguesia de Vila Verde da Raia e descrito sob o 

número 41/19851009 na Conservatória do Registo Predial de Chaves. --- 

5. Em concretização do encerramento dos procedimentos mais antigos, 

concretamente a formalização de contratos-promessa de compra e venda 

ou expropriação amigável, este Gabinete contactou o retro identificado 

interessado, a fim do mesmo vir entregar os documentos comprovativos 

da titularidade do imóvel objeto de resolução de expropriar e 

subsequente contrato-promessa de aquisição, particularmente a certidão 

matricial da inscrição do referido prédio, a certidão permanente da 

descrição na Conservatória do Registo Predial, com todas as inscrições 

das titularidades em vigor, bem como os documentos comprovativos das 

situações fiscais e contributivas dos proprietários regularizadas. -- 

6. Na sequência de tal diligência procedimental, veio o interessado 

João Chaves Branco proceder à entrega de caderneta predial rústica da 

parcela de terreno em causa e certidão do Registo Predial de Chaves, 

que vieram a revelar que a dita parcela  corresponde a um prédio na 

totalidade (não sendo a desanexar de um prédio maior, como inicialmente 

foi indicado) e que os únicos proprietários são o retrocitado João 

Chaves Branco e respetivo cônjuge, tendo o mesmo sido adquirido por 

partilha da herança de seus pais, que no âmbito de outras partilhas e 

aquisições familiares, induziu em erro na identificação inicial do 

prédio, conforme esclareceu. ---------------------------------------- 
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7. Neste contexto, e pelas razões acima expostas, deverá ser 

retificada a deliberação 07 de dezembro de 2009, no sentido de refletir 

as alterações acima descritas, muito concretamente a identificação dos 

proprietários, a alteração ao artigos matricial, bem como a descrição 

Predial, passando agora a parcela a ser objecto de resolução de 

expropriar a corresponder à totalidade do prédio rústico inscrito na 

matriz predial da freguesia de Vila Verde da Raia sob o artigo 2623,  

descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o n.º 

1741/20150318, mantendo-se inalteráveis as demais condições acordadas, 

particularmente o valor da aquisição de €25 840,00 (vinte e cinco mil, 

oitocentos e quarenta euros). --------------------------------------- 

8.  Tendo em vista a formalização do acordado, foi contactada a 

Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial, unidade orgânica 

responsável pelo planeamento e liquidação dos encargos assumidos, a 

qual indicou que em face do montante a importância em dívida poderá 

ser liquidada de uma só vez, durante o próximo mês de junho de 2015. 

9. Registe-se que, tendo o contrato-promessa de aquisição por via do 

direito privado, da referida parcela nº1, sido outorgado pelo 

interessado João Chaves Branco, em nome próprio e invocando a qualidade 

de gestor de negócios dos retro identificados comproprietários, 

carecendo o negócio celebrado em tal representação de ratificação, nos 

termos do nº2, do artigo 268º do Código Civil para que produza efeitos 

relativamente a terceiros, o que nunca se verificou ao longo do tempo 

decorrido, não tendo, por essa razão, produzido efeitos, não se 

vislumbram razões para a realização de audiência dos interessados, nos 

termos do Artigo 100º e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, aplicável ao procedimento ( Aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 442/91, de 15 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

nº 6/96, de 31 de janeiro). ----------------------------------------- 

II – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------------ 

Assim, face à razões supra aduzidas e considerando que, nos termos do 

disposto na alínea vv), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I à Lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal, órgão executivo 

da Autarquia, propor, nos termos da lei, a declaração de utilidade 

pública, para efeitos de expropriação, e não sendo, tal competência, 

suscetível de delegação no Presidente da Câmara; ------------------- 

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

*considerando que, por outro lado, o disposto no Artigo 10º e no nº1 

do Artigo 11º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei nº. 

168/99, de 18 de setembro, e republicado pela Lei nº 56/2008, de 4 de 

setembro, exprime uma íntima e indissociável conexão entre a resolução 

de expropriar e a aquisição “por via do direito privado”, no âmbito 

dos atos procedimentais a praticar pela Câmara Municipal, no pré-

procedimento expropriativo, tomamos a liberdade de sugerir a adoção 

da seguinte estratégia procedimental: ------------------------------- 

a) Agendamento da presente proposta para uma próxima reunião do 

executivo camarário  a fim de ser aprovada a retificação da deliberação 

camarária de 07 de dezembro de 2009, no sentido de refletir as 

alterações acima referidas, muito concretamente que os proprietários 

da parcela nº1 que foi necessária para a “Construção do Polidesportivo 

de Vila Verde da Raia”, são João Chaves Branco e mulher, Clotilde 

Rodrigues Fernandes Branco, e que a parcela em causa corresponde ao 

prédio rústico inscrito sob o artigo 2623º na matriz predial rústica 

da freguesia de Vila Verde da Raia, concelho de Chaves, descrito na 

Conservatória  do Registo Predial de Chaves sob o nº 1741/20150318, 

conforme documentos comprovativos entregues pelos interessados; ----- 
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b) Que a formalização da aquisição, pelo valor inicialmente atribuído 

à parcela no montante de €25 840,00, revista a forma de escritura 

pública, em conformidade com o disposto no Artigo 875º do Código Civil, 

na redação conferida pelo Decreto-Lei nº116/2008, de 4 de julho, e no 

Código do Notariado, a outorgar no Cartório Privativo Municipal, na 

calendarização estabelecida – mês de junho - em dia concreto a acordar 

entre as partes outorgantes e o notário privativo do Município. ----- 

À consideração do Diretor de Departamento de Coordenação Geral, Dr. 

Marcelo Delgado. ---------------------------------------------------- 

Chaves, 29 de maio de 2015. ----------------------------------------- 

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

Cristina Rodrigues -------------------------------------------------- 

Em anexo: o respectivo processo administrativo. --------------------- 

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

DELGADO DE 2015.06.01. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.06.01 --------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a 

abstenção do Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, concordar com a informação técnica supra. 

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

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

De seguida, usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para, verbalmente, fundamentar 

a sua posição de abstenção: ----------------------------------------- 

A sua posição de abstenção centra-se no facto do procedimento 

expropriativo, em apreciação, ter decorrido, em tempo passado, sendo 

certo que algumas condições, à data, estabelecidas, nomeadamente, a 

determinação do valor de aquisição de terreno, por metro quadrado, 

serem reportadas ao início do procedimento expropriativo. ----------- 
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FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO 

DE SERVIÇOS; ARTIGO 75º, DA LEI N.º 82-B/2014, DE 31 DE DEZEMBRO E 

PORTARIA Nº149/2015 DE 26 DE MAIO – AQUISIÇÃO DE BILHETES DE ASSINATURA 

(PASSES ESCOLARES), PARA O ANO LETIVO 2015/2016. INFORMAÇÃO Nº76/SE 

Nº34/2015. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio ------------- 
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1. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, diploma legal que aprovou o Orçamento de Estado para 

2015, carece de parecer prévio vinculativo do membro do Governo 

responsável pela área das finanças, exceto no caso das instituições 

do ensino superior e do Camões, I. P., 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 Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, alterado 

pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, independentemente da natureza 

da contraparte. ----------------------------------------------------- 

2. Por sua vez, o n.º 12, 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 6, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações, sendo os seus termos e tramitação regulados pela Portaria 

a que se refere o nº 1, do artigo 6º, do Decreto-Lei nº 209/2009 e 

ulteriores alterações, no caso, a Portaria nº 149/2015 de 26 de maio.- 

3. De acordo com o nº2, do artigo 3º, da Portaria nº149/2015, de 26 

de maio, a emissão de parecer favorável depende da verificação dos 

seguintes requisitos cumulativos, a saber: -------------------------- 

a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se 

revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação 

jurídica de emprego público; ---------------------------------------- 

b) Existência de cabimento Orçamental; ------------------------------ 

c) Inexistência de impedimento à celebração ou renovação do contrato 

quando a eventual contraparte seja determinável; -------------------- 

d) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória 

prevista no nº1 do artigo 2º e artigo 4º da Lei nº75/2014, de 12 de 

Setembro, e nos nºs 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do artigo 75º da Lei nº 82-

B/2014 de 31 de Dezembro, juntando para o efeito, os elementos e 

cálculos relevantes face ao contrato em renovação ou anteriormente 

celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico objeto e, 

ou, contraparte. ---------------------------------------------------- 

II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ------ 

1. Tendo sido aprovado o Plano de Transporte Escolar para o ano letivo 

2015/2016, pelo Senhor Presidente da Câmara e presente para 

conhecimento, na reunião de Câmara de 26 de Março de 2015, de acordo 

com as previsões fornecidas pelos agrupamentos de Escolas Dr. António 

Granjo, Dr. Júlio Martins e Fernão de Magalhães e em função da rede 

atual de estabelecimentos de ensino, da educação pré-escolar, do 1º 

ciclo de Escolas EB2,3 e Secundárias, com os respetivos horários de 

funcionamento, é intenção do Município de Chaves celebrar contrato de 

aquisição de serviços para a aquisição de bilhetes de assinatura 

(passes escolares), para os alunos residentes no Concelho de Chaves e 

que frequentam a escolaridade obrigatória em Chaves, para o ano letivo 

2015/2016; --------------------------------------------------------- 

2. O valor estimado do contrato em causa é de 348.790,00€, IVA não 

Incluído. ---------------------------------------------------------- 

3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 

causa irá ser lançada mão do procedimento Ajuste Direto, com base no 

disposto no artigo 24º, do Código dos Contratos Públicos, em virtude 

de ser a Empresa Auto Viação do Tâmega a única concessionária do 

serviço público de transportes que opera no Concelho de Chaves. ----- 

4. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços 

que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da execução de 
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trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------------------- 

5. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 

para a execução dos serviços objeto do contrato. -------------------- 

6. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 

responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que 

se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de serviços em 

causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na rubrica 

02.02.10. ---------------------------------------------------------- 

7. A presente prestação de serviços não está sujeita à redução 

remuneratória, uma vez que os preços dos bilhetes de transporte são 

fixados por despacho de Instituto da Mobilidade e dos Transporte, 

aplicando posteriormente a empresa de transporte coletivo o desconto 

a conceder nos bilhetes de assinatura para os estudantes, de acordo 

com a Portaria 161/85 de 23 de Março. ------------------------------- 

8. A presente prestação não foi objeto de consulta ao INA face à 

especificidade da presente contratação - aquisição de bilhetes de 

assinatura (passes escolares) para os alunos residentes no Concelho 

de Chaves e que frequentam o ensino básico e secundário em Chaves, 

para o ano letivo 2015/2016, demonstrando-se absolutamente 

inconveniente tal consulta, tendo em conta que este serviço é prestado 

por uma pessoa coletiva, da área dos transportes públicos, única 

concessionária do serviço público de transportes, no Concelho de 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 

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 das disposições 

combinadas previstas, respetivamente, no n.º 5 e no n.º 12, do artigo 

75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015), e nº nº1, do 

artigo 3º, da Portaria nº 149/2015, de 26 de maio, parecer prévio 

favorável relativamente à celebração do contrato de aquisição de 

bilhetes de assinatura (passes escolares), para os alunos residentes 

no Concelho de Chaves e que frequentam a escolaridade obrigatória em 

Chaves, para o ano letivo 2015/2016 encontrando-se, no caso individual 

e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 6, do artigo 

75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12 e no nº2, do artigo 3º, da Portaria 

nº149/2015, de 26 de maio. ------------------------------------------ 

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

Chaves, 28 de maio de 2015 ------------------------------------------ 

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

Dra. Lídia Pinto ---------------------------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.05.28. ---------------------------------------- 

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

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

DELGADO DE 2015.06.01. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.06.01 --------------------------------------------------------- 

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

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

referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. -- 
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2. AQUISIÇÃO DE BILHETES DE ASSINATURA (PASSES ESCOLARES) PARA O ANO 

LETIVO 2015/2016. AJUSTE DIRETO Nº22/SC/2015. ----------------------- 

Foi presente o ajuste direto identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

Tornando-se necessário proceder à aquisição do serviço acima referido, 

de acordo com a informação nº 78/SE nº35/2015, que se anexa, submete-

se à consideração superior a presente proposta que visa o seguinte:-- 

1. Escolha do tipo de procedimento -------------------------------- 

Considerando que a estimativa global para a aquisição de bilhetes de 

assinatura (passes escolares), para o ano letivo de 2015/2016, é de 

348.790,00 (trezentos e quarenta e oito mil setecentos e noventa 

euros), acrescidos de Iva;------------------------------------------ 

- Considerando que a empresa “Auto Viação do Tâmega” é a única empresa 

concessionária do serviço público de transporte, que opera no Concelho 

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

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea e) do nº1 do 

artigo 24º do Código dos Contratos Públicos (CCP), podemos convidar 

apenas uma entidade, quando por motivos técnicos, artísticos ou 

relacionados com a proteção de direitos exclusivos, a prestação objeto 

do contrato só possa ser confiada a uma entidade determinada; ------- 

Assim, em cumprimento da alínea b) do nº1 do artigo 18º do Decreto-

Lei nº 197/99 de 8 de Junho e nos termos do disposto nos artigos 36º 

e 38º do CCP, solicita-se autorização, ao Órgão Executivo Municipal, 

para aplicação do procedimento “Ajuste Direto”, previsto na alínea e) 

do nº1 do artigo 24º do citado código, para adjudicação da aquisição 

de bilhetes de assinatura (passes escolares) para o ano letivo de 

2015/2016. --------------------------------------------------------- 

A abertura do presente procedimento fica condicionada pela aprovação, 

por parte do Órgão Executivo Municipal, do parecer prévio, submetido 

à reunião de Câmara do dia 5 de junho de 2015, nos termos do disposto 

no artigo 75º da Lei nº82-B/2014 de 31 de dezembro. ----------------- 

2. Designação do júri --------------------------------------------- 

Tornando-se necessário, nos termos do artigo 67º do CCP, proceder à 

nomeação do júri a quem compete a realização de todas as operações do 

procedimento, submete-se à consideração superior a seguinte proposta 

de constituição: ---------------------------------------------------- 

- Membros efetivos: ------------------------------------------------- 

- Presidente: Dr. Marcelo Delgado, Diretor do Departamento de 

Coordenação Geral; -------------------------------------------------- 

- 1º Membro Efetivo: Eng.º Carlos França, Chefe da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Cultural; ---------------------------------- 

- 2º Membro Efetivo: Dr.ª Lídia Pinto, Técnica Superior. ------------ 

O primeiro membro efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos. ------------------------------------------------------ 

- Membros suplentes: ------------------------------------------------ 

- 1º Membro Suplente: Dr.ª Márcia Santos, Chefe da Divisão de Gestão 

Financeira; -------------------------------------------------------- 

- 2º Membro Suplente: Carlos Silva, Coordenador Técnico. ------------ 

3. Delegação de competências -------------------------------------- 

Nos termos do disposto no nº1 do artigo 109º do CCP, sugere-se que as 

competências atribuídas ao órgão competente para a decisão de 

contratar possam ser delegadas no júri, sem prejuízo do disposto na 

parte final no nº2 do artigo 69º do mesmo Código.--------------------  

4. Aprovação do processo de procedimento -------------------------- 

Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea a) 

do nº1 do artigo 40º, conjugado com o nº1 do artigo 113º e artigo 115º 
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do Código dos Contratos Públicos, acompanham a presente proposta o 

caderno de encargos e o ofício convite para apresentação de proposta 

a remeter à seguinte entidade: -------------------------------------- 

Auto Viação do Tâmega.----------------------------------------------- 

5. Compromissos plurianuais --------------------------------------- 

Nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº8/2012 

de 21 de fevereiro, conjugado com o artigo 22º do decreto-lei nº197/99 

de 8 de junho, a assunção de compromissos plurianuais, 

independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de 

investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de 

cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-

privadas, está sujeita a autorização prévia da assembleia municipal.- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir que a presente 

proposta seja submetida ao Órgão Deliberativo Municipal, a fim de este 

autorizar a assunção dos seguintes compromissos plurianuais: -------- 

Por ano económico --------------------------------------------------- 

Aquisição de bilhetes de assinatura 

(passes escolares) para o ano letivo de 

2015/2016 

2015 2016 

139.516,00 209.274,00 

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

Chaves, 28 de maio de 2015 ------------------------------------------ 

A Coordenadora Técnica ---------------------------------------------- 

(Susana Borges) -----------------------------------------------------   

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

DELGADO DE 2015.05.29. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.06.01 --------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

3. CONSTITUIÇÃO DE AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES, PARA 

CONSULTA DE FORNECEDORES NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS ÀS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO 

(EDIFÍCIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA).INFORMAÇÃO N.º 058/DRO/2015. ------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - ENQUADRAMENTO---------------------------------------------------- 

1 - Considerando que o Município de Chaves, aderiu à celebração de um 

protocolo para formação de agrupamento de entidades adjudicantes, 

promovido pela AMAT (Associação de Municípios do Alto Tâmega) e demais 

parceiros da associação, no âmbito de despoletar um procedimento para 

aquisição de serviços de fornecimento de energia elétrica às 

instalações do Município (Informação da Divisão de Recursos 

Operacionais N.º150/2014, com data de 10 de dezembro de 2014, presente 

em Reunião de Câmara de 15 de dezembro de 2014), com parecer favorável 

da Câmara Municipal.------------------------------------------------- 

2 - Considerando que o procedimento concursal, elaborado pelo 

representante do agrupamento de entidades adjudicantes (AMAT), prevê 

que a duração do contrato seja de 1 ano, com possibilidade de renovação 

até um máximo de 3 anos.--------------------------------------------- 

3 - Considerando que o contrato terá início previsivelmente no início 

do mês de janeiro de 2016;------------------------------------------- 
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4 - Considerando que os encargos com o fornecimento de energia 

elétrica, serão repartidos por mais que um ano económico, tendo em 

conta o previsto no do Artigo 22° do Dec. Lei 197/99 de 8 de junho, 

neste sentido, deverá o órgão deliberativo autorizar a despesa.------ 

II - FUNDAMENTAÇÃO--------------------------------------------------- 

1 - Considerando o disposto no Decreto-lei n.º 104/2010, de 29 de 

setembro e Decreto-lei n.º 75/2012, de 26 de Março, os quais prevêem 

a extinção das tarifas reguladas de venda de energia elétrica, em 

Portugal Continental, a clientes com consumos em Muito Alta Tensão 

(MAT), Alta Tensão (AT), Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial 

(BTE), Baixa Tensão Normal (BTN) e Iluminação Pública (BTN, bi ou tri-

horária), ficando a respetiva venda submetida ao regime de preços 

livre;-------------------------------------------------------------- 

2 - Considerando que o Município tem atualmente, contratos de 

fornecimento de energia elétrica, em Média Tensão (MT) e Baixa Tensão 

Especial (BTE), estabelecidos com a empresa fornecedora, IBERDROLA, 

SAU, cujo término está previsto para o mês de junho de 2015;--------- 

3 - Considerando que o Município tem atualmente, contratos de 

fornecimento de energia elétrica, em Baixa Tensão Normal (BTN) e 

Iluminação Pública (BTN-IP), estabelecidos com a empresa fornecedora, 

EDP – Serviço Universal, que deverão ser objeto de mudança por força 

da extinção de tarifas reguladas, para o mercado liberalizado;------- 

4 - Considerando que o Caderno de Encargos elaborado pela AMAT, que 

dará suporte à consulta do mercado, prevê as condições contratuais 

conforme o Anexo III (cópia em anexo);------------------------------- 

5 - De modo a harmonizar a contratação de prestação de serviços de 

fornecimento de energia elétrica às instalações propriedade do 

município, deverá proceder-se à consulta de mercado tendo como 

objetivo a seleção de co-contratantes, para fornecimento de 

eletricidade às instalações municipais, em regime de mercado livre, 

no âmbito do protocolo de constituição de agrupamento de entidades 

adjudicantes.------------------------------------------------------- 

III – DA EM PROPOSTA EM SENTIDO ESTREITA----------------------------- 

1 - Considerando os encargos com o fornecimento de energia elétricas 

às instalações do Município (edifícios e rede de iluminação pública), 

cujos montantes apurados relativamente ao ano de 2014, importam em € 

2.001.948,59 (Dois milhões, mil novecentos e quarenta e oito Euros e 

cinquenta e nove Cêntimos), acrescidos da taxa de IVA em vigor. -----  

2 - Em face dos custos que da referida despesa com o fornecimento de 

energia elétrica às instalações do Município, e de acordo com a alínea 

b) do artigo 18.º, do Decreto-lei 197/99 de 8 de junho, em conjugação 

com o artigo 36.º, do Decreto-lei n.º 18/2008 de 28 de janeiro e 

ulteriores alterações, propõe-se que seja a Câmara Municipal a 

autorizar a despesa relativamente à aquisição de serviços de 

fornecimento de energia elétrica.------------------------------------ 

3 - Nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei 

nº8/2012 de 21 de fevereiro, conjugado com o artigo 22º do decreto-

lei nº197/99 de 8 de junho, a assunção de compromissos plurianuais, 

independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de 

investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de 

cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-

privadas, está sujeita a autorização prévia da assembleia municipal.- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir que a presente 

proposta seja submetida ao Órgão Deliberativo Municipal, a fim de este 

autorizar a assunção dos seguintes compromissos plurianuais:--------- 

Por ano económico Ano 2016* Ano 2017* Ano 2018* 
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Prestação de serviços 

de fornecimento de 

energia elétrica aos 

edifícios municipais e 

rede de iluminação 

pública 

€ 2.001.948,59 € 2.062.007,05 € 2.123.867,26 

Nota: * Os valores foram estimados, com base nos encargos com o 

fornecimento de energia elétrica às instalações municipais, no ano 

2014, sendo acrescido de um incremento anual de 3%, resultantes de 

alterações dos valores de taxas (inflação) e consumos de novas 

instalações que venham a ser incluídas no novo contrato. ------------ 

À consideração Superior;--------------------------------------------- 

DCG, Divisão de Recursos Operacionais, Setor Eficiência Energética, 

27 de maio de 2015. ------------------------------------------------- 

O Técnico Responsável ----------------------------------------------- 

(José Luís Figueiredo Araújo) --------------------------------------- 

Anexo: Cópia do Modelo de Proposta – Caderno de Encargos da entidade 

gestora do procedimento (AMAT). ------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS, ENG. INÁCIO 

MORAIS DE 2015.05.28. ----------------------------------------------- 

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

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

DELGADO DE 2015.05.29 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.06.01.--------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

De seguida, usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, o 

seu pedido de consulta, em tempo oportuno, do caderno de encargos, na 

parte relacionado com a localização dos contadores e dos pontos de 

fornecimento. ------------------------------------------------------ 

 

 

XII 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

1.1. DESIGNAÇÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE 

3 CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2º GRAU - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E CULTURAL, DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE, E 1 CARGO DE DIREÇÃO 

INTERMÉDIA DE 3.º GRAU – DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO. 

PROPOSTA N.º 72/ GAP/2015. ------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento: -------------------------------------------------- 
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1. Na sequência da proposta da Câmara Municipal n.º 16/GAP/2015, de 
09/03/2015 aprovada em reunião ordinária realizada no pretérito dia 

13 de março de 2015, veio a ser publicitado, na 2.ª Série do Diário 

da República, nº 78, de 22 de abril, do corrente ano, o Regulamento 

da Organização dos Serviços Municipais;------------------------------ 

2. Considerando que o Departamento de Coordenação Geral compreende 10 
unidades flexíveis, entre elas, a Unidade Flexível de 2.º Grau de 

Desenvolvimento Social e Cultural, Unidade flexível de 2.º Grau de 

Gestão e Ordenamento do Território, Unidade Flexível de 2.º Grau de 

Sustentabilidade e Competitividade e a Unidade Flexível de 3.º Grau 

de Salvaguarda do Centro Histórico; --------------------------------- 

3. Considerando a importância das tarefas técnicas e administrativas 
correlacionadas com o funcionamento de tais Unidades Flexíveis, os 

cargos de Dirigente Intermédio de 2.º e 3º grau, vem sendo assegurado, 

em regime de substituição, por 90 dias, nos termos do artigo 27.º, da 

Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, alterado e republicado pela Lei nº 

64/2011, de 22 de dezembro, aplicada à Administração Local pela Lei 

n.º 49/2012, de 29 de agosto.---------------------------------------- 

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

1. Considerando que o recrutamento, seleção e provimento dos cargos 

de direção intermédia é regulado pelo artigo 20.º e seguintes da Lei 

nº 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis 

nº 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro e 3-B/2010, 

de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à Administração 

Local, pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto,------------------------  

2. Nos termos do artigo 13.º da referida Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto, o júri de recrutamento dos cargos dirigente é designado por 

deliberação da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, 

e é composto por um presidente e dois vogais, o presidente designado 

de entre personalidades de reconhecido mérito profissional, 

credibilidade e integridade pessoal e os vogais designados de entre 

personalidades de reconhecido mérito profissional, credibilidade e 

integridade pessoal, cuja a atividade seja ou tenha sido exercida 

preferencialmente na área dos recursos humanos ou da administração 

local autárquica. --------------------------------------------------- 

3. Nestes termos, propõe-se que seja designado o seguinte júri de 

recrutamento, para os seguintes procedimentos concursais: ----------- 

Dirigente Intermédio de 2.º grau de Desenvolvimento Social e 

Cultural.----------------------------------------------------------- 

Presidente: - Dr. Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral;----------------------------------- 

Vogais Efetivos:---------------------------------------------------- 

- Dr. Adelino Fernando de Almeida Costa, Diretor de Departamento de 

Recursos Humanos Financeiros e Materiais, da Câmara Municipal de 

Viseu;-------------------------------------------------------------- 

- Dr.ª Paula Cristina Carvalho Cabugueira, Chefe de Divisão de Recursos 

Humanos e Ação Social;----------------------------------------------- 

Vogais Suplentes:--------------------------------------------------- 

- Sandra Cristina Monteiro Lisboa, Chefe de Divisão de Administração 

e Fiscalização;----------------------------------------------------- 

- Eng.º José António Teixeira Fernandes Carneiro, Chefe de Divisão de 

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

Dirigente Intermédio de 2.º Grau de Gestão e Ordenamento do 

Território.--------------------------------------------------------- 

Presidente: - Dr. Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral;----------------------------------- 

Vogais Efetivos:----------------------------------------------------  
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- Eng.º José Mário Janeiro Figueiredo, Chefe de Divisão de Planeamento 

e Cadastro da Câmara Municipal de Viseu;----------------------------- 

- Dr.ª Paula Cristina Carvalho Cabugueira, Chefe de Divisão de Recursos 

Humanos e Ação Social;----------------------------------------------- 

Vogais Suplentes:--------------------------------------------------- 

- Sandra Cristina Monteiro Lisboa, Chefe de Divisão de Administração 

e Fiscalização;----------------------------------------------------- 

- Eng.º José António Teixeira Fernandes Carneiro, Chefe de Divisão de 

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

Dirigente Intermédio de 2.º Grau de Sustentabilidade e 

Competitividade.---------------------------------------------------- 

Presidente: - Dr. Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral;----------------------------------- 

Vogais Efetivos:---------------------------------------------------- 

- Dr. Adelino Fernando de Almeida Costa, Diretor de Departamento de 

Recursos Humanos Financeiros e Materiais, da Câmara Municipal de 

Viseu;-------------------------------------------------------------- 

- Dr.ª Paula Cristina Carvalho Cabugueira, Chefe de Divisão de Recursos 

Humanos e Ação Social; ---------------------------------------------- 

Vogais Suplentes:---------------------------------------------------  

-Dr.ª Márcia Raquel B. Santos, Chefe de Divisão de Gestão Financeira;- 

- Eng.º José António Teixeira Fernandes Carneiro, Chefe de Divisão de 

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

Dirigente Intermédio de 3.º Grau de Salvaguarda do Centro Histórico.- 

Presidente: - Dr. Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral;----------------------------------- 

Vogais Efetivos:---------------------------------------------------- 

- Eng.º José Mário Nogueira Figueiredo, Chefe de Divisão de Planeamento 

e Cadastro da Câmara Municipal de Viseu;----------------------------- 

- Dr.ª Paula Cristina Carvalho Cabugueira, Chefe de Divisão de Recursos 

Humanos e Ação Social;----------------------------------------------- 

Vogais Suplentes:--------------------------------------------------- 

- Sandra Cristina Monteiro Lisboa, Chefe de Divisão de Administração 

e Fiscalização;----------------------------------------------------- 

- Eng.º José António Teixeira Fernandes Carneiro, Chefe de Divisão de 

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

III – Da Proposta em Sentido Estrito:------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal adote deliberação 

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

1. Propor à Assembleia Municipal a autorização da designação do 

júri, supra mencionado, ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 

1 do artigo 13.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto;--------------- 

2. Em caso afirmativo, solicitar à Assembleia Municipal a aprovação 

da deliberação, sob forma de minuta, nos termos do disposto nos n.ºs 

3 e 4 do artigo 57.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

para produzir efeitos imediatos.------------------------------------- 

Em anexo. Nota Curricular dos membros propostos para a composição dos 

júris dos diversos procedimentos concursais, em vista à ponderação do 

seu mérito profissional.--------------------------------------------- 

Chaves, 26 de maio de 2015 ------------------------------------------ 

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

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

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

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

Notifique-se. ------------------------------------------------------ 
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2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. 1ª REVISÃO AOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRA EM VIGOR PARA O 

ANO ECONÓMICO DE 2015 INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º36/DGF/2015. ----------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – Considerando que no ponto 2.3.4.2 das considerações técnicas do 

Dec-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro com a redação que lhe foi 

conferida pelo Dec. Lei n.º 84-A/2002 de 5 de Abril - Plano Oficial 

de Contas das Autarquias Locais (POCAL), se encontra consagrado que, 

na execução do orçamento das autarquias locais só podem ser liquidadas 

e arrecadadas as receitas que tiverem sido objeto de inscrição 

orçamental adequada; ------------------------------------------------ 

2 - Considerando, que, dá origem a revisão orçamental a abertura de 

novas rubricas orçamentais;----------------------------------------- 

3 – Considerando, que, na revisão do orçamento pode ser utilizada como 

contrapartida ao aumento das despesas (independentemente da sua 

natureza), a incorporação do saldo (orçamental) apurado no exercício 

anterior, desde que seja respeitado o princípio do equilíbrio 

corrente, bem como o principio do equilíbrio orçamental; ------------ 

4 – Considerando, ainda, que relativamente ao “saldo da gerência 

anterior”, embora a sua inscrição no orçamento da receita não seja 

obrigatória, a sua utilização constitui, uma regra de boa gestão 

orçamental, tendo em conta a escassez de recursos para a persecução 

dos fins públicos.--------------------------------------------------- 

5 – Considerando que, as “Reposições Não Abatidas nos Pagamentos”, 

abrangem as receitas provenientes de entradas de fundos em resultados 

de pagamentos indevidos, ocorridos em anos anteriores, englobando as 

devoluções que ocorrem depois do encerramento do ano financeiro em que 

ocorreu o pagamento; ------------------------------------------------ 

6 – Considerando que, atendendo à natureza da receita proveniente de 

reposições não abatidas nos pagamentos, para efeitos de elaboração dos 

documentos previsionais, o capítulo económico respetivo “15 – 

Reposições Não Abatidas nos Pagamentos”, não deve, em regra, ser 

dotado, pelo que, se durante o exercício económico forem detetadas 

situações desta natureza, a autarquia deve proceder a uma revisão 

orçamental; -------------------------------------------------------- 

7 – A título excecional, esta rubrica pode ser dotada caso à data da 

elaboração do orçamento for conhecida causa justificativa da sua 

abertura, situação da qual deve ser apresentada a devida prova em 

anexo. -------------------------------------------------------------  

Do Orçamento da Despesa --------------------------------------------- 

1 - Considerando que o ponto 8.3.1.2 das considerações técnicas do 

POCAL, se encontra prevista a possibilidade de, sem prejuízo dos 

princípios orçamentais e das regras previsionais para ocorrer a 

despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode 

ser objeto de revisões e alterações; -------------------------------- 

2 – Considerando que no ponto 8.3.1.3 do mesmo diploma, o aumento 

global da despesa prevista dá sempre lugar a revisão do orçamento, 

salvo quando se tratem de receitas legalmente consignadas, empréstimos 

contratados ou ainda da entrada em vigor da nova tabela de vencimentos 

quando publicada após a aprovação do orçamento inicial; ------------- 

Do Plano Plurianual de Investimentos -------------------------------- 

1 – Considerando que o PPI se apresenta como uma componente das Opções 

do Plano, onde são definidas as linhas de desenvolvimento estratégico 

autárquico; -------------------------------------------------------- 
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2 – Considerando que este documento Previsional, de horizonte móvel 

de quatro anos, inclui todos os projetos e ações a realizar por 

investimentos, explicitando a respetiva previsão da despesa; -------- 

3 - Considerando que no ponto 8.3.2.1. das considerações técnicas do 

POCAL, se define que as modificações do Plano Plurianual de 

Investimentos se consubstanciam em revisões e alterações; ----------- 

4 – Considerando que no ponto 8.3.2.2 do retrocitado diploma, as 

revisões do Plano Plurianual de Investimentos têm lugar sempre que se 

torne necessário incluir e/ou anular projetos nele considerados, 

implicando as adequadas modificações no orçamento, quando for o caso.- 

5 – Considerando ainda que, no ponto 8.3.2.3, se encontram 

estabelecidas as situações enquadradas pela modificação titulada como 

alteração ao PPI, onde, a realização antecipada de ações previstas 

para anos posteriores ou a modificação do montante das despesas de 

qualquer projeto constante no PPI aprovado devem ser precedidas de uma 

alteração ao Plano, sem prejuízo das adequadas modificações no 

orçamento, quando for o caso; --------------------------------------- 

6 – Da interpretação do ponto anterior é possível concluir que as 

situações previstas pelo texto legalmente aprovado, suscitam a ideia 

de que as mesmas se circunscrevem na área da pura gestão financeira 

dos projetos, submetidas à dinâmica própria decorrente das respetivas 

execuções. --------------------------------------------------------- 

Dos Instrumentos de Gestão Financeira do Município ------------------ 

1 – Face ao exposto e considerando a receção, após o encerramento do 

exercício económico anterior, de transferências respeitantes à 

devolução de verbas decorrentes de pagamentos efetuados pelo 

Município, cuja, regularização contabilística apenas poderá ser 

efectuada, nos termos do POCAL, pela via da “Reposição Não Abatida ao 

Pagamento”, por tratar-se de despesa realizada em ano anterior, muito 

concretamente, o valor de 5.081,50€ - “Reposição referente ao contrato 

para “Prestação de Serviços na Área de Seguros” Concurso Público n.º 

1/SC/2014 de seguros do ano 2014”; ---------------------------------- 

1.1 - Considerando a necessidade e obrigatoriedade em proceder às 

seguintes modificações:---------------------------------------------  

Inscrição da rubrica “Reposições Não Abatidas aos Pagamentos - 

15.01.01”, pelo valor de 5.081,50€;---------------------------------- 

2 – Considerando a necessidade, superiormente determinada, em 

introduzir modificações substantivas à previsão contida inicialmente 

nos instrumentos de gestão financeiro em vigor, particularmente com a 

abertura de novas rubricas orçamentais, e ainda o reforço e ajuste das 

correspondentes dotações, a saber: ----------------------------------  

Incorporação do saldo do exercício anterior, na rubrica orçamental da 

receita respetiva (16.01.01), no valor de 1.118.155,56€ destinado ao 

reforço da seguinte rubrica orçamentais a desenvolver durante o 

corrente ano económico:---------------------------------------------- 

- 02011601 – Água………………………………………………………………………………………………………… 300.000,00€ 

- 0602030599 …………………………………………………………………………………………………………………… 168.155,56€ 

- 02022099 – Saneamento………………………………………………………………………………………… 650.000,00€ 

Inscrição da rubrica económica 09.08.02, no orçamento da despesa, em 

substituição da rubrica 09.08.06.01, aprovada em orçamento inicial 

para 2015, acatando as recomendações emanadas pela nota explicativa 

de março de 2015 proveniente da DGAL, relativas ao enquadramento 

orçamental da contribuição dos municípios para o FAM – Fundo de Apoio 

Municipal;---------------------------------------------------------- 

3 - Considerando que as modificações anteriormente enunciadas, pela 

sua natureza, latitude e efeitos financeiros delas decorrentes, apenas 
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poderão ser contempladas nos instrumentos de gestão financeira em 

vigor, pela via da figura da Revisão;-------------------------------- 

 4 - Considerando que a presente proposta dá integral cumprimento às 

regras definidoras da elaboração do Orçamento particularmente o 

princípio orçamental corrente, tendo inteiro acolhimento quer na Lei 

das Finanças Locais, quer ainda no Plano Oficial de Contabilidade as 

Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-lei n.º 54-A/99 de 22 de 

Fevereiro e ulteriores alterações.----------------------------------                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

tomo a liberdade de sugerir ao Presidente da Câmara a adoção da 

seguinte estratégia procedimental:----------------------------------- 

Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para reunião 

de Executivo Municipal, com vista à sua aprovação; ------------------ 

Sequencialmente, caso a presente proposta venha a merecer aprovação 

por parte do Executivo camarário, deverá a mesma, ser remetida para 

uma próxima sessão da Assembleia Municipal com vista ao seu 

sancionamento pelo aludido órgão deliberativo, no cumprimento, do 

disposto na alínea a), do nº 1, do art.º 25º, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro e ulteriores alterações. ----------------------------- 

A Chefe da DGF ---------------------------------------------------- 

(Márcia Raquel Santos, Dra.ª) --------------------------------------- 

Anexos: Nota explicativa DGAL;--------------------------------------- 

Resumo de fluxos de caixa;------------------------------------------- 

Mapa da 1ª Revisão aos Documentos Previsionais 2015; ----------------  

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

DELGADO DE 2015.06.01. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.06.01.--------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos e Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, e com a abstenção do Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Adérito Moura Moutinho, concordar com a informação técnica 

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

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

De seguida, usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração de voto: ---------------------------------------- 

Esta revisão peca por diminuta, corrigindo erros já evidenciados pelo 

Partido Socialista, no passado recente, muito concretamente, aquando 

da apreciação das contas, erros esses centrados, sobretudo, na 

subestimação da despesa municipal e no sobredimensionamento da receita 

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

Neste contexto, dão-se, aqui, por reproduzidos os comentários 

apresentados aquando da discussão dos documentos de gestão 

financeira.--------------------------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

verbalmente, a seguinte declaração de voto: ------------------------- 

1 – O ideal seria que não se registasse a necessidade de serem 

introduzidas estas modificações aos instrumentos de gestão financeira, 
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embora a imprevisibilidade tenha, também, de ser bem gerida pela 

organização municipal. ---------------------------------------------- 

2 – Não vai votar favoravelmente esta revisão, em coerência com a sua 

posição assumida, na apreciação das contas da autarquia, tudo isto sem 

colocar em crise a legalidade do procedimento de revisão. ----------- 

  

 

2.2. APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS – 

2014. INFORMAÇÃO Nº37/DGF/2015. ------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Enquadramento Legal: -------------------------------------------- 

a) Considerando que, de acordo com o previsto no art.º 75º e no n.º 

2, do art.º 76 da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro os municípios 

apresentam contas consolidadas com as entidades detidas ou 

participadas nos termos dos nºs. 3, 4, 5 e 6 do aludido art.º 75º, 

sendo que, nos termos do seu n.º 7, os documentos de prestação de 

contas consolidadas compreendem o relatório de gestão, com as 

seguintes demonstrações financeiras: -------------------------------- 

a) Balanço consolidado; --------------------------------------------- 

b) Demonstração consolidada dos resultados por natureza; ------------ 

c) Mapa de fluxos de caixa consolidados de operações orçamentais 

(resumo); ---------------------------------------------------------- 

d) Anexo às demonstrações financeiras consolidadas, com a divulgação 

de notas específicas relativas à consolidação de contas, incluindo os 

saldos e os fluxos financeiros entre as entidades alvo da consolidação 

e o mapa de endividamento consolidado de médio e longo prazos e mapa 

da dívida bruta consolidada, desagregado por maturidade e natureza.-- 

b) Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 2, do art.º 76 

da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro os municípios apresentam as contas 

consolidadas de modo a serem submetidas à apreciação dos órgãos 

deliberativos durante a sessão ordinária do mês de junho do ano 

seguinte àquele a que respeitam. ------------------------------------ 

c) Considerando que, de acordo com o previsto na alínea e), do n.º 

2, do art.º 77º da Lei 73/2013, de 3 de Setembro compete ao auditor 

externo proceder à Revisão Legal das Contas Consolidadas. ----------- 

d) De acordo com a Portaria 474/2010,de 1 de julho, e considerando 

a participação do Município nas entidades, foram aplicados os 

seguintes métodos de consolidação: ----------------------------------  

- Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, EM, SA (100%) - Método 

de Consolidação Integral -------------------------------------------- 

- EHATB – Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso, 

S.A. (Influência Significativa) – Método de Equivalência Patrimonial 

- Eólica da Serra das Alturas, S.A. (Influência Significativa) – Método 

de Equivalência Patrimonial ----------------------------------------- 

- Empresa Eólica do Barroso, Lda. (Influência Significativa) – Método 

de Equivalência Patrimonial ----------------------------------------- 

- Eólica da Padrela, Lda. (Influência Significativa) – Método de 

Equivalência Patrimonial -------------------------------------------- 

- Atberg - Eólica do Alto Tâmega, Lda. (Influência Significativa) – 

Método de Equivalência Patrimonial ---------------------------------- 

- Empreendimento Eólico de Viade, Lda. (Influência Significativa) – 

Método de Equivalência Patrimonial ---------------------------------- 

- Eólica de Montenegrelo, S.A. (Influência Significativa) – Método de 

Equivalência Patrimonial -------------------------------------------- 

- Eólica de Atilhó, Lda. (Influência Significativa) – Método de 

Equivalência Patrimonial -------------------------------------------- 
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II – Proposta: ------------------------------------------------------ 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação dos documentos de prestação de contas consolidadas do 

Município, relativos ao exercício de 2014, bem como da Certificação 

Legal das Contas Consolidadas. -------------------------------------- 

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

executivo camarário, deverá a mesma, à luz das disposições combinadas 

previstas nas alíneas i), do n.º 1, do art.º 33º e alíneas j), do nº. 

1, do art.º 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ser remetida 

para a próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, a ter lugar 

durante o mês de junho, com vista ao seu sancionamento pelo aludido 

órgão deliberativo. ------------------------------------------------- 

Chaves, 1 de junho de 2015 ----------------------------------------- 

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

(Marta Pinheiro) ---------------------------------------------------- 

Anexos: ------------------------------------------------------------ 

- Contas Consolidadas do Município de Chaves, nos termos do art.º 75º 

e do n.º 2, do art.º 76º da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro. ------- 

- Certificação Legal de contas consolidadas, nos termos da alínea e), 

n.º2, do art.º 77º da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro. ------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA DE 

2015.06.01. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento as normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.06.01. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.06.01.--------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.3. REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM ENCARGOS EM MAIS DO QUE UM ANO 

ECONÓMICO / SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº38/DGF/2015. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento Legal: -------------------------------------------- 

1. Na sequência da aprovação da candidatura da operação de 

financiamento POVT -12-0765-FCOES-000013 – Eficiência Energética na 

Rede IP do concelho de Chaves, veio a ser estabelecido um contrato de 

partilha de poupanças líquidas entre o Município e o Fundo de 

Eficiência Energética (“FEE”), o qual estabelece que o beneficiário 

deve entregar ao Fundo de Eficiência Energética um montante de partilha 

não inferior a 50% do valor do montante de apoio comunitário concedido; 

2. Em tal contrato de partilha de poupanças liquidas, o município 

obriga-se a entregar mensalmente ao FEE o montante de 2.241,33€, 

durante 78 meses e correspondente a 50,13% do apoio financeiro 

concedido (174.823,96€), totalizando, anualmente, um valor de 

26.895,99€; -------------------------------------------------------- 
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3. Considerando que, tendo em vista a assinatura do aludido contrato 

de partilha de poupanças líquidas entre o Município e o Fundo de 

Eficiência Energética, importa salvaguardar a aplicação da Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso (“LCPA”), designadamente o seu 

atual nº 3 do artigo 5.º da LCPA, o qual prevê, que " Os sistemas de 

contabilidade de suporte à execução do orçamento emitem um número de 

compromisso válido e sequencial que é refletido na ordem de compra, 

nota de encomenda, ou documento equivalente, e sem o qual o contrato 

ou a obrigação subjacente em causa são, para todos os efeitos, nulos." 

4. Considerando que, o artigo 6.º do referido diploma refere, no 

n.º1, alínea c) que " A assunção de compromissos plurianuais, 

independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de 

investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de 

cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-

privadas, está sujeita a autorização prévia da assembleia municipal, 

quando envolvam entidades da administração local, decorrendo, de tal 

disposição legal que, envolvendo este contrato uma obrigação de 

caráter plurianual, esta terá que primeiramente ser aprovada pela 

assembleia municipal, por via da imposição do artigo 6.º da LCPA; --- 

5. Considerando ainda que a LCPA é expressa quanto à obrigatoriedade 

da inscrição do n.º de compromisso nos contratos sob pena da sua 

nulidade, no entanto, há que ter em consideração que um número de 

compromisso só é possível de ser emitido num orçamento em execução, e 

o contrato de partilhas ora em apreciação, só tem efeitos financeiros 

práticos a partir de 2016, não tendo impactos orçamentais no ano 2015. 

Contudo, uma vez que o contrato implica uma obrigação plurianual, 

deverá haver a evidência quer da aprovação da assunção de compromissos 

plurianuais quer da inscrição no sistema informático dessa assunção 

de compromisso, pelo facto de não ser possível emitir por via do 

sistema informático um número de compromisso sequencial em 2015 quando 

não há reflexo orçamental em 2015. ---------------------------------- 

6. Considerando que, tal compromisso terá reflexo no mapa de 

contratos do município, uma vez que o contrato é firmado em 2015, mas 

só terá encargos financeiros em anos seguintes, o procedimento correto 

é que o compromisso seja anual, sendo emitido em cada ano novo número 

de compromisso, ou seja, no registo do compromisso no novo ano 

económico os sistemas contabilísticos devem emitir novo documento 

contabilístico, devendo ser guardado o número de compromisso 

inicialmente assumido de forma a ser facilmente auditável e 

consultável para verificação, não obstante, tem que estar assegurado 

que, informaticamente, os compromissos plurianuais subsequentes 

estejam devidamente registados; ------------------------------------- 

7. Considerando ainda que, de acordo com o estabelecido no artº 22, 

do Decreto-Lei n.º197/99, de 8 de Junho, as despesas que dêem lugar a 

encargo orçamental em mais do que um ano económico ou em ano que não 

seja o da sua realização, designadamente com a aquisição de serviços 

e bens através de locação com opção de compra, locação financeira, 

locação – venda ou compra a prestações com encargos, não podem ser 

efetuados sem prévia autorização do Órgão Deliberativo, salvo quando 

resultem de Planos ou Programas Plurianuais legalmente aprovados ou 

se os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € em cada um dos 

anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução 

não exceda 3 anos; -------------------------------------------------- 

8. Considerando ainda que, em sede de submissão aos órgãos 

municipais competentes, os documentos previsionais para o exercício 

de 2015, veio a ser contemplada, ara efeitos do previsto na alínea c), 

do nº1, do art.º 6º.da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, a autorização 
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genérica, pela Assembleia Municipal, para assunção de compromissos 

plurianuais que respeitem as regras e procedimentos previstos na LCPA, 

no Decreto-Lei nº. 127/2012, de 21 de junho, e demais normas de 

execução de despesa, e que resultem de projetos ou atividades 

constantes das Grandes Opções do Plano, em conformidade com a projeção 

plurianual aí prevista, ficando, desse logo concedida autorização 

prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais, nos 

casos seguintes: ---------------------------------------------------- 

- Resultem de projetos ou ações constantes das Grandes Opções do Plano; 

- Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 (noventa e nove 

mil, setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) 

em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo 

de execução de três anos. ------------------------------------------- 

9. Considerando que, tal contrato de partilhas, apesar de 

consubstanciar um valor ano de 26.895,99€, não reúne integralmente os 

requisitos necessários, por forma a ser enquadrável em tal autorização 

genérica, devido ao seu horizonte temporal (78 meses/6,5 anos), torna-

se indispensável a recolha, pelo órgão deliberativo municipal, da 

competente autorização para assunção de despesas de caráter 

plurianual, inerentes ao contrato ora em apreciação. ---------------- 

10. Considerando que, o Município contempla nos documentos de Gestão 

Financeira aprovados para o exercício económico de 2015, uma rubrica 

de “TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL – Outras – 08070199”, na qual é 

enquadrável a dotação para a realização das despesas decorrentes da 

celebração do aludido contrato de partilha, mas cuja classificação 

apenas permite a assunção de despesa anual (26.895,96€), dever-se-á, 

mediante o mecanismo de “contratualização administrativa – contração 

de dívida”, existente na plataforma informática de suporte à 

contabilidade autárquica – SIGMA – POCAL, promover os procedimentos 

indispensáveis para a contabilização dos valores para anos seguintes 

até ao montante de 174.823,96€, a atualizar em cada ano económico. -- 

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

1. Face ao supra exposto, e por forma a concluir a celebração dos 

referidos contratos de partilha de poupanças líquidas, tona-se 

indispensável enviar, ao FEE, juntamente com cópia do contrato 

assinado, evidência/comprovativo quer da aprovação da assunção de 

compromissos plurianuais pela assembleia municipal quer da inscrição 

no sistema informático dessa assunção de compromisso. --------------- 

2. Por conseguinte, sugere-se, ao Sr. Presidente da Câmara, que seja 

submetida a presente proposta aos órgãos competentes, executivo 

municipal e Assembleia municipal, para recolha de autorização para a 

realização de despesas que darão lugar a encargo orçamental em mais 

do que um ano económico, no âmbito do contrato de partilha de poupanças 

líquidas, inerente ao financiamento aprovado da operação “Eficiência 

energética na rede IP do concelho de Chaves” – POVT -12-0765-FCOES-

000013, a repartir pelos seguintes anos: ---------------------------- 

 2016 a 2021 = 26.895,96€/ano ----------------------------------- 

 2022 = 13.448,20€, --------------------------------------------- 

através da rubrica orçamental da despesa 08070199, dos documentos 

previsionais em vigor e aprovados, em cada ano. --------------------- 

Chaves, 01 de junho de 2015 ----------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira ----------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Anexo: Minuta Contrato de partilha de poupanças líquidas ------------ 

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

DELGADO DE 2015.06.01. ---------------------------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.06.01.--------------------------------------------------------- 

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

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

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

 
 

2.4. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO. INFORMAÇÃO N.º 16/SA/DGF/2015. --------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento da exposição apresentada pela Srª Anabela Pinheiro 

Ferreira, na qual responsabiliza o Município pelos danos causados na 

sua viatura 92-GN-07, provocados pela queda de ramo de árvore, na Rua 

Joaquim José Delgado. ----------------------------------------------- 

Feitas as diligências necessárias pela Divisão responsável, foram 

considerados prejuízos pelos quais o Município é responsável, no valor 

de 123,00€ (Cento e vinte e três euros). ---------------------------- 

Como o sinistro não se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice 

de Responsabilidade Civil, dado o valor da franquia aplicada, 10% do 

valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo 250€ (duzentos e 

cinquenta euros). --------------------------------------------------- 

Assim, o Município deverá liquidar diretamente ao lesado o valor de 

123,00€ (Cento e vinte e três euros). ------------------------------- 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 1262/2015 e do compromisso nº 1455/2015. ------------ 

Chaves, 28 de Maio de 2015 ------------------------------------------ 

A Coordenadora técnica ---------------------------------------------- 

(Em anexo respetivo processo) --------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA DE 

2015.05.24 --------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento as normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.05.28. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.05.28.--------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

2.5. LEI Nº8/2012 DE 21 DE FEVEREIRO – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS 

PAGAMENTOS EM ATRASO. LISTAGEM DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS 

AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA CONCEDIDA PELA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, EM SUA SESSÃO ORDINÁRIA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2014. 

INFORMAÇÃO Nº17/SC/2015. -------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ------------------------------------ 
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- Considerando que, nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do 

artigo 6º da lei nº8/2012 de 21 de fevereiro e em reforço do 

consentimento legal previsto no artigo 22º do decreto-lei nº197/99 de 

8 de junho, a Assembleia Municipal aprovou a autorização genérica para 

dispensa de autorização prévia favorável à assunção de compromissos 

plurianuais, nos seguintes casos: -----------------------------------  

- Resultem de projetos ou ações constantes das Grandes Opções do 

Plano;-------------------------------------------------------------- 

- Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 (noventa e nove 

mil, setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) 

em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo 

de execução de três anos. ------------------------------------------- 

- Considerando que, em todas as sessões do órgão deliberativo, deverá 

ser presente uma listagem com os compromissos plurianuais assumidos 

ao abrigo da autorização prévia genérica concedida pela Assembleia 

Municipal, em sua sessão ordinária, no dia 17 de dezembro de 2014, 

aquando da aprovação dos documentos previsionais para o ano de 2015.- 

2. Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) Que seja dado conhecimento ao órgão executivo municipal, em sede 

da próxima reunião ordinária, da listagem enunciada, e cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido, denominada “Listagem de 

compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia 

genérica concedida pela Assembleia Municipal”; ---------------------- 

b) Sequencialmente, e dando execução ao ato de autorização genérica 

prestado, oportunamente, pela Assembleia Municipal, sobre a matéria 

em apreciação, deverá o mesmo documento ser levado ao conhecimento do 

aludido órgão deliberativo na sua próxima sessão ordinária, a ter 

lugar no mês de junho. ---------------------------------------------- 

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

Chaves, 29 de maio de 2015 ------------------------------------------ 

A Coordenadora Técnica ---------------------------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.05.29. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.06.01.--------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.6. AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO 

DE SERVIÇOS;- ARTIGO 4º, DA PORTARIA N.º 149/2015, DE 26 DE MAIO. 

PROPOSTA N.º 73/GAP/2015. ------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Do enquadramento legal do pedido de autorização genérica -------- 

1. Considerando que, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 

75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, diploma legal que aprovou o 

Orçamento de Estado para 2015, carece de parecer prévio vinculativo 

do membro do Governo responsável pela área 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 
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serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, 

alterado pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, independentemente da 

natureza da contraparte; -------------------------------------------- 

2. Considerando que o n.º 12, 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 6, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações3, sendo os seus termos e tramitação regulados pela Portaria 

a que se refere o n.º 1, do artigo 6º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, 

de 3 de setembro e ulteriores alterações; -------------------------- 

3. Considerando que, no pretérito dia 26 de maio, veio a ser 

publicada a Portaria n.º 149/20154, diploma legal que, conforme decorre 

do seu artigo 1º, regulamenta os termos e a tramitação do parecer 

prévio favorável e da autorização previstos no artigo 6.º do Decreto 

-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro; ------------------------------- 

4. Considerando que, por força do disposto no n.º 1, do artigo 2.º, 

da retrocitada Portaria, os termos e tramitação previstos na mesma 

aplicam-se a todos os contratos de aquisição de serviços, nomeadamente 

nas modalidades de tarefa e de avença e ou cujo objeto seja a 

consultadoria técnica; ---------------------------------------------- 

5. Considerando que o artigo 4.º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 

de maio, sob a epígrafe “Autorização Genérica” prevê a possibilidade 

do Órgão Executivo autorizar o Presidente da Câmara Municipal ou quem 

tiver a competência delegada para a decisão de contratar a celebrar 

um número máximo de contratos de aquisição de serviços com dispensa 

do parecer prévio referido no artigo 3º, da mesma Portaria e nos 

números 5 e 12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12; ------ 

6.  Considerando que a autorização genérica, referida supra, deve 

especificar o objeto dos contratos abrangidos, bem como o valor máximo 

de cada um dos contratos a celebrar; -------------------------------- 

7.  Considerando que a autorização genérica para a celebração de 

contratos de aquisição de serviços, não prejudica o dever de 

cumprimento dos requisitos previstos nas alíneas do n.º 2 do artigo 

3º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, conforme decorre do n.º 

3, do artigo 4º, da mesma Portaria, e que a seguir se transcrevem: 

a) 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; ---------------------------------------- 

                                                           
3 Nos termos do n.º 14, do art. 75º, da LOE 2015, estão excecionados 

do parecer prévio, a celebração e ou as renovações de contratos de 

aquisição de serviços até ao montante de € 5 000, salvo quando se 

tratem de contratos de avença ou de tarefa. ------------------------ 

Nos termos do n.º 2, do artigo 10º, do anexo I, da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, entende-se por contrato de tarefa, o contrato cujo 

objeto é a execução de trabalhos específicos, de natureza excecional, 

não podendo exceder o termo do prazo contratual inicialmente 

estabelecido, e por contrato de avença, o contrato cujo objeto é a 

execução de prestações sucessivas no exercício de profissão liberal, 

com retribuição certa mensal, podendo ser feito cessar, a todo o tempo, 

por qualquer das partes, mesmo quando celebrado com cláusula de 

prorrogação tácita, com aviso prévio de 60 dias e sem obrigação de 

indemnizar. -------------------------------------------------------- 
4 A referida Portaria, de acordo com o disposto no seu artigo 6º, 

entrou em vigor no pretérito dia 27 de maio de 2015. --------------- 
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b) Existência de cabimento orçamental; --------------------------- 

c) Inexistência de impedimento à celebração ou renovação do contrato 

quando a eventual contraparte seja determinável; -------------------- 

d) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória 

prevista no n.º 1 do artigo 2.º e artigo 4.º da Lei n.º 75/2014, de 

12 de setembro, e nos n.ºs 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do artigo 75.º da Lei 

n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, juntando, para o efeito, os elementos 

e cálculos relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente 

celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico objeto e, 

ou, contraparte. --------------------------------------------------- 

8. Considerando que o n.º 5, do artigo 4º, da Portaria n.º 149/2015, 

de 26 de maio, impõe que os contratos celebrados ao abrigo da 

autorização genérica que vier a ser concedida pelo órgão executivo 

municipal, não podem ser automaticamente renovados, nem o respetivo 

prazo pode ser objeto de prorrogação; ------------------------------- 

9. Considerando que a Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, não 

impõe um valor máximo por contrato a autorizar, nem estabelece 

parâmetros a observar na determinação de tal montante; ------------- 

10. Considerando que, em vista a adotar um critério uniforme e 

razoável, para a determinação do valor máximo de cada contrato a 

autorizar, veio a ser utilizado o montante máximo previsto, nos termos 

do Código dos Contratos Públicos, para o ajuste direito – 75.000,00 € 

-; ----------------------------------------------------------------- 

11. Considerando que foi solicitado a todas as unidades orgânicas 

que prestassem contributos, no sentido de apurar quais os contratos 

de aquisição de serviços, que em face da sua natureza, devem ser objeto 

de autorização genérica, por forma a melhorar e simplificar o normal 

funcionamento dos serviços. ----------------------------------------- 

II – Do pedido de autorização genérica ----------------------------- 

Assim, considerando as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

bem como os contributos prestados pelas unidades orgânicas municipais, 

tomo a liberdade de propor ao órgão executivo municipal o seguinte: 

a) Que, ao abrigo do n.º 1, do artigo 4º, da Portaria n.º 149/2015, 

de 26 de maio, seja concedida autorização genérica para a celebração 

de contratos de aquisição de serviços, com dispensa do parecer prévio 

referido no artigo 3º, da mesma Portaria, em conformidade com o 

seguinte quadro sinóptico: ----------------------------------------- 

 

I – Área de Consultadoria 

Objeto Valor Máximo 

por contrato 

N.º de 

Contratos 

Direito5 12.000,00 € 2 

Engenharia 10.000,00 € 2 

Arquitetura 10.000,00 € 2 

Medicina do Trabalho 15.000,00 € 1 

Serviços de Peritagem6 10.000,00 € 4 

                                                           
5 Designadamente, consultadoria jurídica especializada em direito 

público – expropriações e ordenamento do território -, no âmbito dos 

processos de expropriação litigiosa que se encontram a decorrer – 

Plano de Pormenor da Fonte do Leite (Rodovia de Acesso Prioritário 

A24/Hospital – lanço 3), “Construção da Fundação Nadir Afonso” e 

“Acessos à Fundação Nadir Afonso”. --------------------------------- 
6 Serviços de peritagem – avaliação prévia, designadamente das parcelas 

da Ecovia Chaves-Verin -, bem como de assistência técnica nas 
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Serviços de auditoria, no âmbito da Lei n. 

73/2013 – Revisor Oficial de Contas - 

10.000,00 € 1 

Aquisição de serviços na área da 

Consultadoria para a preparação de 

candidaturas ao novo quadro comunitário 

70.000,00 € 1 

II – Aquisição de serviços de natureza artística e ou cultural 

Contratação de Bandas Musicais 6.000,00 € 6 

Contratação de Artistas 6.000,00 € 2 

Serviços de Aluguer de Palcos 6.000,00 € 2 

Serviços de Aluguer de Equipamento Musical 6.000,00 € 2 

Aquisição de Espetáculos Culturais 6.000,00 € 2 

   

III – Outros contatos de aquisição de serviços 

Publicações Obrigatórias7 10.000,00€ 2 

Encadernação8 7.000,00€ 1 

Serviços de Gráfica 7.000,00 € 1 

Publicidade, Marketing e Comunicação 7.000,00 € 2 

Organização de seminários, workshops ou 

ações de formação  

7.000,00 € 2 

Refeições 6.000,00 € 1 

Alojamento 6.000,00 € 1 

Transportes 6.000,00 € 1 

Serviços de Inspeção 7.000,00 € 2 

Seguros 7.000,00 € 2 

Serviços de Manutenção de Elevadores 7.000,00 € 1 

Serviços de Manutenção de Equipamentos9 7.000,00 € 3 

Prestação de serviços de operação, 

manutenção e conservação de estações 

elevatórias e estações de tratamento de 

águas residuais 

60.000,00€ 1 

Prestação de serviços de operação, 

manutenção, conservação e desinfeção dos 

sistemas de abastecimento de água do 

concelho 

25.000,00€ 1 

Prestação de serviços de reparação de 

equipamentos de bombagem para 

abastecimento de água e águas residuais 

20.000,00€ 1 

b) Sendo certo que a autorização genérica proposta na alínea 

anterior, não prejudica o dever de cumprimento dos requisitos 

previstos nas alíneas do n.º 2, do artigo 3º, da Portaria n.º 149/2015, 

de 26 de maio, ficando a celebração dos respetivos contratos de 

aquisição de serviços dependente do cumprimento dos mesmos; -------- 

c) Os contratos que venham a ser celebrados ao abrigo da autorização 

genérica ora proposta, não podem ser automaticamente renovados, nem o 

respetivo prazo pode ser objeto de prorrogação; --------------------- 

                                                           

peritagens judiciais da sede e dos acessos às obras da anteriormente 

denominada “Fundação Nadir Afonso”. --------------------------------- 
7 Publicações obrigatórias, designadamente em Diário da República, de 

atos e regulamentos administrativos. -------------------------------- 
8 Livros de Notas e de Atas. ---------------------------------------- 
9 Nomeadamente de manutenção de viaturas e equipamento informático.-- 
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d) A monitorização dos efeitos da presente proposta, centrada na 

obtenção de autorização genérica para a aquisição de serviços, no 

estrito cumprimento dos termos ora estabelecidos, deverá ser 

assegurada pela Divisão de Gestão Financeira, Secção de 

Aprovisionamento, na qual se encontram centralizados todos os 

procedimentos de contratualização de serviços, nos termos do Código 

dos Contratos Públicos; -------------------------------------------- 

e) Por razões de transparência, será elaborado e apresentado, para 

conhecimento do órgão executivo municipal, um relatório trimestral, 

discriminando os contratos de aquisição de serviços que vierem a ser 

celebrados ao abrigo da autorização genérica, ora proposta, bem como 

os respetivos valores e duração; ------------------------------------ 

f) Por último, a presente autorização genérica deverá produzir os 

seus efeitos até ao final do ano económico em curso, devendo ser 

apresentada, no princípio do próximo ano económico, nova proposta de 

autorização genérica, precedida de uma reanálise dos valores máximos 

de cada contrato a autorizar, em função da experiência que vier a ser 

colhida durante o período temporal a que se refere a presente proposta. 

Chaves, 01 de junho de 2015. --------------------------------------- 

O Presidente da Câmara --------------------------------------------- 

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

Em anexo: A Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio. ------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos e Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, aprovar a proposta supra. Proceda-se em conformidade com o 

teor da mesma. ------------------------------------------------------  

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração de voto: ---------------------------------------- 

A sua posição de oposição à aprovação da proposta centra-se no facto 

de muitos dos contratos que podem ser celebrados, no âmbito do parecer 

genérico, em causa, não terem a devida demonstração de que os serviços 

a contratar não pudessem ser assegurados pelos recursos próprios da 

autarquia. --------------------------------------------------------- 

Esta autorização genérica poderia ser, eventualmente, ponderada, se 

fosse dado o devido acesso aos pagamentos associados aos contratos em 

causa e às demais despesas autorizadas pelo Senhor Presidente da 

Câmara. ------------------------------------------------------------ 

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

verbalmente, a seguinte declaração de voto: ------------------------- 

1 – É sua convicção que não se devem externalizar serviços municipais, 

quando os mesmos podem ser executados através da capacidade instalada 

na própria organização municipal. ----------------------------------- 

2 – No fundo, a aprovação da presente proposta consubstancia uma 

autorização genérica para a celebração de contratos de prestação de 

serviços de valor económico significativo. -------------------------- 

3 – Registando-se um adequado planeamento dos procedimentos 

administrativos, não se vislumbra qualquer inconveniente associado à 

obtenção, pelo Órgão Executivo, de parecer prévio para a celebração 

deste tipo de contratos. -------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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De seguida, usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração: ------------------------------------------------ 

Vota, favoravelmente, a aprovação da proposta em apreciação 

considerando que há serviços elencados no conjunto de contratos objeto 

de parecer genérico, o quais são fundamentais e/ou essenciais para o 

normal funcionamento dos serviços, nomeadamente, a prestação de 

serviços de operação, manutenção e conservação de estações elevatórias 

e estações de tratamento de águas residuais, a prestação de serviços 

de operação, manutenção, conservação e desinfeção dos sistemas de 

abastecimento de água do concelho e a prestação de serviços de 

reparação de equipamentos de bombagem para abastecimento de água e 

águas residuais. ---------------------------------------------------- 

 

 

2.7. DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 20.599,13 € DO MONTANTE FEDER PAGO DA 

OPERAÇÃO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO NO QUARTEIRÃO DA ADEGA 

DO FAUSTINO, SOLICITADA PELO OFÍCIO ON2/STGAFA/DC/ID1868419. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 7/DGF/ 2015. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. A presente informação, diz respeito à operação Construção do Parque 

de Estacionamento do Quarteirão da Adega do Faustino, cujo contrato 

de Financiamento, foi celebrado no pretérito dia 16 de fevereiro de 

2012. Este contrato, estabelece na sua Cláusula 3ª, que os valores do 

investimento elegível e do financiamento FEDER (80%) da operação, 

ascendem respetivamente, a 1.334.493,11€ e a 1.067.594,49€ ---------- 

2. Em razão da alteração da taxa de comparticipação FEDER, de 80% para 

85%, aliada às circunstancias, de se ter revogado o primeiro contrato, 

para a elaboração do Projeto de Execução do Parque de Estacionamento 

do Quarteirão da Adega do Faustino, com a Empresa Cândido Lopes e 

Nicolau Lopes, e, se ter efetuado um novo procedimento, que resultou 

na adjudicação de um novo Projeto de Execução, ao arquiteto Jorge 

Nicolau Lopes, conjugado com o valor proveniente da adjudicação da 

empreitada à empresa NORASIL SA, foi celebrada uma adenda ao Contrato 

de Financiamento, enunciado no item anterior, a qual, estabelece, na 

sua cláusula terceira, novos valores para o Investimento elegível e 

para o financiamento FEDER, que passam a ser os seguintes: ---------- 

 Investimento elegível da operação – 1.244.284,37€ -------------- 

 Financiamento FEDER (taxa de 85%) – 1.057.641,71€ -------------- 

O valor, que concretiza agora o novo montante elegível, resultou, do 

somatório das componentes que se discriminam no quadro seguinte e que 

apontavam para que o investimento total inicial da operação ascendesse 

a 1.521.236,97€ ----------------------------------------------------- 

Componente Investimento 

Total 

Investimento 

Elegível 

FEDER (85%) 

Aquisição de Terrenos 298.767,36 47.176,66 40.100,16 

Projeto 56.079,60 30.737,70 26.127,05 

Estudos geológicos 4.080,00 4.080,00 3.468,00 

Construção 1.162.290,01 1.162.290,01 987.946,50 

Total 1.521.236,97 1.244.284,37 1.057.641,71 

3. Concluídas as componentes da operação e realizada a conta final da 

empreitada, constataram-se as seguintes situações: ------------------ 

 A existência de trabalhos a menos no montante de – 91.944,00€ (com 

IVA incluído) ------------------------------------------------------- 
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 A existência de trabalhos a mais (não elegíveis) que ascendem a – 

52.830,40€ (Com IVA incluído). -------------------------------------- 

 A diminuição do valor inicialmente previsto da componente elegível 

do projeto em razão do fornecedor na última fatura ter informado o 

Município, que se encontrava isento do pagamento da taxa de IVA. ---- 

4. Atendendo enunciado no ponto anterior, os valores do investimento 

total executado e do correspondente investimento elegível, passam a 

ser os seguintes: --------------------------------------------------- 

 

Componente Investimento 

Total 

Investimento 

Elegível 

FEDER (85%) 

Aquisição de Terrenos 298.767,36 47.176,66 40.100,16 

Projeto 55.405,20 30.063,30 25.553,81 

Estudos geológicos 4.080,00 4.080,00 3.468,00 

Construção 1.070.346,01 1.070.346,01 909.794,11 

Total 1.481.428,97 1.151.665,97 978.916,07 

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

1. A existência de trabalhos a menos, nas componentes, estudos 

honorários e projeto técnico e na execução da empreitada (embora 

tivessem existido trabalhos a mais que não puderam ser elegíveis) 

implicaram que o investimento elegível, conforme vem sendo referido 

no corpo desta informação, passasse de 1.244.284,37€ para 

1.151.665,97€, e consequentemente, o valor FEDER passasse de 

1.057.641,71€ para 978.916,07€. ------------------------------------ 

2. O Município de Chaves recebeu até ao momento de Financiamento FEDER 

da operação 999.515,20€. O valor pago pelo ON2, ultrapassou em 

20.559,13€, aquele que efetivamente deveria ter sido recebido. Esta 

situação, prende-se normalmente com a atribuição de TOPUPS, que é 

pratica frequente durante a execução das componentes, para que, o 

beneficiário possa assim aumentar a rapidez de execução. ----------- 

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

Considerando o que vem de ser dito, e salvo melhor opinião, sou a 

propor superiormente, que seja tomada a deliberação, no sentido de não 

ser utilizado o prazo de 10 dias úteis, para responder à notificação 

enviada, através do ofício ON2/STGAFAT/DC/ID1868419, datado de 26 de 

maio, em razão, do valor em causa, poder ser automaticamente descontado 

das comparticipações FEDER que o Município ainda tem a receber. ----- 

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

Chaves 29 de maio de 2015 ------------------------------------------- 

(Maria Amélia Melo, Eng.ª Civil) ------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA DE 

2015.06.01 --------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento as normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.06.02. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.06.02.--------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

DIVERSOS 

 

 

1. AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO NO MERCADO MUNICIPAL OU 

TERRADO DA FEIRA SEMANAL DE CHAVES, PARA VENDA DE CHÁS NATURAIS E 

BIOLÓGICOS – REQUERENTE: SANDRA MARINA DE BARROS GUEDES – MORADA: VILA 

NOVA DE VEIGA, 5400 CHAVES - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE 

E COMPETITIVIDADE, DA DRA. CRISTIANA MORAIS DE 14.05.2015. ---------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre o pedido formulado 

por Sandra Marina de Barros Guedes, contribuinte fiscal n.º 227 286 

499, registado nos serviços de expediente geral desta Autarquia, sob 

o n.º 4768, em 23/04/2015, relacionado com o pedido de utilização de 

espaço no Mercado Municipal ou terrado da Feira Semanal de Chaves, 

para venda de chás naturais e biológicos. -------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

Considerando que a atribuição de lugar/espaço de venda nas feiras do 

município, cf. n.º 1 do artigo 9º do Regulamento de Exercício de 

Atividade de Comércio a Retalho Não Sedentária Exercida por Feirantes 

e Vendedores Ambulantes, é da competência da Câmara Municipal. ----  

Considerando que sempre que existam lugares novos ou deixados vagos, 

cf. n.º 32 do artigo 9.º do Regulamento do Exercício de Atividade de 

Comercio a Retalho Não Sedentária Exercida por Feirantes e Vendedores 

Ambulantes, deverá dar-se seguimento ao previsto no n.º 2 do mesmo 

artigo, o qual prevê uma atribuição imparcial, transparente e efetuada 

através de sorteio, por ato público. -------------------------------- 

Considerando que se encontra aberto o procedimento público - sorteio 

- para atribuição do direito de ocupação de seis lugares no terrado 

da Feira de Chaves, conforme programa aprovado pelo executivo 

municipal, em sua reunião ordinária, no pretérito dia 08.05.2015, o 

qual não abrange o setor de atividade que pretende a requerente. ---  

Considerando que a requerente não é produtora, mas apenas realiza o 

comércio de produtos adquiridos a terceiros, pelo que não se enquadra 

na definição dos lugares de venda existentes no logradouro interior 

do Mercado Municipal de Chaves, cf. alínea d) e n.º 2 do artigo 5.º 

do Regulamento dos Mercados Municipais de Chaves, que se destinam 

prioritariamente a lavradores e agricultores diretos.---------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, tomo a iniciativa de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------ 

3.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

decisão administrativa, consubstanciada no indeferimento da pretensão; 

3.2. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da decisão que vier a 

ser proferida sobre a matéria ora em apreciação, consubstanciado no 

indeferimento do pedido de utilização de espaço no Mercado Municipal 

ou terrado da Feira Semanal de Chaves, para venda de chás naturais e 

biológicos, sendo para o efeito, estabelecido o prazo de 10 dias para 

permitir à mesma vir a procedimento, por escrito, dizer o que se lhe 

oferecer sobre o mesmo, tudo isto nos termos do artigo 121.º e ss. do 

CPA; --------------------------------------------------------------- 
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3.3. Decorrido o referido prazo, dever-se-á, pelas razões acima 

vertidas, praticar decisão administrativa, agora definitiva, sobre o 

assunto, notificando-se a interessada da referida decisão 

administrativa. ---------------------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE, 

ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 18.05.2015. -------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a 

presente informação à consideração do Senhor Vereador João Neves, para 

que produza despacho de agendamento do assunto à próxima Reunião de 

Câmara, com vista ao Órgão Executivo deliberar no sentido de manifestar 

intenção de indeferir o pedido em causa, pelas razões de facto e de 

direito expressas na informação. ------------------------------------

Subsequentemente a tal deliberação, devem os serviços administrativos 

adotar os procedimentos tendentes à realização de audiência prévia com 

o enquadramento legal referido na informação. ---------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DE 2015.05.28. ---------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Proceda-se, nos termos legais, à audiência dos 

interessados, nos termos do CPA. À consideração superior.------------ 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL, SENHOR JOÃO NEVES DE 2015.05.29.--- 

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

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

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

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

 

 

2. REQUERIMENTO EM NOME DA SRA. MARIA ISABEL CRESPO GOMES FERNANDES –

. INFORMAÇÃO Nº 023/GTF/2014. --------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Enquadramento ------------------------------------------------------ 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 8105/14, datado de 

03-07-2014, em nome da Sra. Maria Isabel Crespo Gomes Fernandes, 

Contribuinte nº 165247177 o qual solicita a autorização para o 

lançamento de fogo-de-artifício, no local sinalizado no mapa anexo ao 

requerimento (Sra. da Aparecida), povoação de Sanjurge, União de 

freguesia de Santa Cruz Trindade e Sanjurge, deste concelho. -------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: --------------- 

Dia 14 / 08 / 2015 -------------------------------------------------- 

08:00 –24:00 h ------------------------------------------------------ 

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

Dia 15 / 08 / 2015 -------------------------------------------------- 

08:00 –24:00 h ------------------------------------------------------ 

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

Dia 16 / 08 / 2015 -------------------------------------------------- 

00:00 –03:00 h ------------------------------------------------------ 

10:00 –19:00 h ------------------------------------------------------ 

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

Fundamentação ------------------------------------------------------ 
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“Legislação em vigor” ----------------------------------------------- 

O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao 

disposto no n.º 1 e 2 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 17/2009 de 14 

de Janeiro, os quais se enumeram: ----------------------------------- 

1 -Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões 

com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes. ------------------- 

2 -Em todos os espaços rurais (espaços florestais e agrícolas), durante 

o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número anterior, está 

sujeita à autorização prévia da respetiva Câmara Municipal. --------- 

3 –O período crítico, no ano de 2014, vigorou de 1 de Julho a 30 de 

Setembro (Portaria 202/2014 de 22 de Maio). ------------------------- 

“Avaliação do local de Lançamento”----------------------------------- 

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 

Municipais, informa-se: --------------------------------------------- 

1. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 –espaços 

agrícolas e florestais, na categoria 4.3. –espaços agro-florestais e 

subcategoria 4.3.A –espaços agro-florestais comuns; ----------------- 

2. O fogo-de-artifício requerido para esta festividade não produz 

recaída incandescente, sendo este lançado por técnico devidamente 

habilitados para este fim, conforme declara a firma “Pereira –Fogos 

de Artificio, Lda.” (Declaração anexo ao requerimento). ------------- 

3. A zona de lançamento do fogo-de-artifício caracteriza-se por área 

de plantação nova de carvalhos. O sub-coberto caracteriza-se por 

vegetação herbácea de pequeno porte e densidade reduzida (fotos em 

anexo), a qual no período de lançamento (15 de Agosto) se encontrará 

seca; -------------------------------------------------------------- 

4. A envolvência da zona de lançamento apresenta as seguintes 

ocupações: --------------------------------------------------------- 

4.1 –A norte deparamo-nos com o Santuário o qual se encontra isento 

de vegetação herbácea/arbustiva e como tal não oferecendo qualquer 

risco de incêndio. A área florestal mais próxima dista 70 metros com 

perigosidade média; ------------------------------------------------- 

4.2 –A Este e Oeste o solo caracteriza-se por área de plantação nova 

de carvalhos. O sub-coberto caracteriza-se por vegetação herbácea de 

pequeno porte e densidade reduzida com perigosidade baixa. A área 

florestal mais próximas dista 60 metros com perigosidade média; -----  

4.3 -A sul deparamo-nos com a auto-estrada e o nó de acesso de baixa 

perigosidade. ------------------------------------------------------ 

5. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício, 

composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha, 

F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias, Porto). 

Proposta ----------------------------------------------------------- 

Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 

que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogo-

de-artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram: ------------------------------------------ 

1. Remoção total da vegetação herbácea/arbustiva existente no local 

de lançamento e numa faixa exterior de proteção de largura mínima não 

inferior a 50 metros; ----------------------------------------------- 

2. Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres); ----------------- 

3. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa; ------- 
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4. Abortar o lançamento do fogo-de-artifício na presença de ventos 

fortes; ------------------------------------------------------------ 

5. O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de 

operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de 

segurança, de forma a garantir a não ignição de fogos em espaços 

florestais; -------------------------------------------------------- 

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

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) -----------------------------------  

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

Requerimento referido na informação supra; -------------------------- 

Declaração da firma “Pereira-Fogos de Artificio Lda.”.---------------  

Extrato da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de Chaves 

com a representação das categorias e subcategorias de espaços 

referidos nesta informação; ----------------------------------------- 

Carta de perigosidade de incêndio florestal; ------------------------ 

Fotos -------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL, SENHOR CARLOS PENAS DE 2015.05.28.- 

Visto. Concordo. À reunião de câmara para deliberação. -------------- 

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

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

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

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

De seguida, usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração: ------------------------------------------------ 

Vota, favoravelmente, a aprovação da presente proposta/informação, 

considerando que o dossier técnico que lhe dá suporte está bem 

instruído e contempla as medidas preventivas adequadas, em vista ao 

lançamento do fogo de artifício. ------------------------------------ 

 

 

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 dezassete horas e cinquenta minutos, para constar se lavrou 

a presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


