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Nº 06 – Reunião Ordinária da 

Câmara Municipal  de  Chaves 

                                    Realizada no dia 13 de março 

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

Aos treze dias do mês março 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. 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 iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia 

previamente elaborada e datada do dia dez de março do corrente ano.-- 

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I – AUSÊNCIA DO VEREADOR DO MOVIMENTO AUTARQUICO INDEPENDENTE, SENHOR 

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

O Vereador do Movimento Autárquico Independente, Senhor João Carlos 

Alves Neves, não esteve presente na reunião ordinária do executivo 

camarário, em virtude de se encontrar doente. ----------------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

 

 

II – AUSÊNCIA DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHOR DR. FRANCISCO 

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

O Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, não esteve presente na reunião ordinária do executivo 

camarário, em virtude de se encontrar doente. ----------------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

 

 

III – ALTERAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO DA PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL. --------------------------------------------------- 

Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara propôs, ao Executivo 

Municipal, a alteração da data de realização da próxima reunião 

ordinária pública, do dia 27 de março, para dia 26 de março, pelas 

15:00 horas, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho. ------ 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta de 

alteração em causa. Proceda-se à sua divulgação, nos termos da Lei.- 

 

 

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

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

Monteiro Cabeleira, para dar conhecimento e facultar cópias, ao 

Executivo Camarário, dos seguintes documentos relacionados com a 

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

- Resumo Diário de Tesouraria n.º 48; ------------------------------- 

- Modificação do Plano Plurianual de Investimentos, n.º 2; ---------- 

- Alteração ao Orçamento da Despesa, n.º 2; ------------------------- 

- Informação da Divisão de Águas e Resíduos relativa às perdas e 

aduções indevidas, em redes de abastecimento de água e águas residuais; 

- Informação da Divisão de Gestão Urbanística e Territorial, contendo 

os esclarecimentos solicitados, na última reunião de Câmara pelo 

Senhor Vereador Dr. Francisco Melo, e relacionados com o processo 

administrativo n.º 12/99. ------------------------------------------- 

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

De seguida, usou, novamente, da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, 

para dar conhecimento, ao Executivo Municipal, da realização de uma 

conferência, no próximo dia 20 de março, no Auditório Municipal, e 

subordinada ao tema “Origens da Grande Guerra” e “A Razão subtil da 

Beligerância Portuguesa” e, bem assim, de um concerto, no Auditório 

Municipal, no próximo dia 27 de março, pela Orquestra Ligeira do 

Exército, no âmbito das comemorações do Regimento de Infantaria 19;-- 

- Por último, deu conhecimento, ao Executivo Municipal, da reunião 

havida, nas Estradas de Portugal, EP, no pretérito dia 23/02/2015, a 

qual contou também com a participação do Senhor Presidente da Câmara 

de Montalegre, tendo a mesma como objetivo central a apreciação do 

dossiê relacionado com a ligação rodoviária Chaves-Montalegre. ------ 

A posição assumida, sobre a matéria, por tal organismo, aponta no 

sentido de que tal ligação rodoviária apenas será viável desde que a 

atual estrada municipal que faz a ligação entre os dois Concelhos, 

seja integrada no Plano Rodoviário Nacional, como estrada nacional, 

legitimando, por esta via, a intervenção, em tal infraestrutura 

rodoviária, pelas Estradas de Portugal, EP; ------------------------- 

 

 

V - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHORA DRA. PAULA 

CRISTINA BARROS TEIXEIRA SANTOS. ------------------------------------ 

Usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos, começando a sua intervenção por 

realçar que a criação de vias de comunicação que permitam conferir ao 

Concelho de Chaves maior centralidade, no âmbito da região do Alto 

Tâmega, deve constituir uma aposta política prioritária, dando como 

exemplo a importância da ligação Chaves-Montalegre, no âmbito da 

estratégia de desenvolvimento do Concelho de Chaves. ---------------- 

 

 

VI - 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 dado conhecimento ao Senhor Presidente 

da Câmara, da preocupação manifestada por alguns munícipes, 

relativamente à necessidade da limpeza e poda de árvores de grande 

porte, situadas, na Av. Nun’Alvares, facto que condiciona a 

iluminação, de tal via de comunicação, prejudicando a normal e segura 

circulação de peões. ------------------------------------------------ 

 

 

I 
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ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 27 de fevereiro de 2015. ----------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. PEDIDO DE CONTRIBUTOS POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

MUNICÍPIOS PORTUGUESES; - PROJETO DE DECRETO-LEI QUE PROCEDE À CRIAÇÃO 

DO SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DO NORTE DE PORTUGAL. 

DESPACHO Nº. 4/GAP/15. ---------------------------------------------- 

Foi presente o despacho identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da justificação ------------------------------------------------ 

1. Considerando que, por força do disposto no artigo 4º, do Decreto-

Lei n.º 92/2013, de 11 de julho, a criação dos sistemas multimunicipais 

deve ser precedida de parecer dos municípios territorialmente 

envolvidos; -------------------------------------------------------- 

2. Considerando que, para o efeito, o membro do Governo responsável 

pela área do ambiente envia aos municípios o projeto de criação do 

sistema, devendo o parecer mencionado no ponto anterior ser emitido 

no prazo máximo de 45 dias; ----------------------------------------- 

3. Considerando que, através de ofício datado do pretérito dia 23 

de outubro de 2014, documento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 12832, do dia 27 de outubro 

de 2014, o Exmo. Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território 

e Energia, veio solicitar a emissão de parecer sobre o projeto de 

criação do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de 

Saneamento do Norte de Portugal; ----------------------------------- 

4. Considerando que, no estrito cumprimento das retrocitadas 

disposições legais, veio a ser emitido parecer sobre o projeto de 

criação do sistema Multimunicipal identificado supra, sendo o mesmo, 

na sua generalidade, favorável à criação do mesmo, nos termos da 

deliberação camarária tomada, sobre a matéria, em reunião ordinária 

do aludido órgão executivo, no pretérito dia 19/12/2014; ----------- 

5. Considerando que a Associação Nacional de Municípios veio 

solicitar, no pretérito dia 27 de fevereiro de 2015, que este Município 

se pronunciasse sobre o projeto de Decreto-Lei que procede à criação 

dos sistema multimunicipal de água e de saneamento do Norte de 

Portugal, em vista a que tal entidade possa dar resposta ao pedido de 

parecer que lhe foi solicitado pelo Ministro do Ambiente, Ordenamento 

do Território e Energia; ------------------------------------------- 

6. Considerado que o projeto de Decreto-Lei enviado para análise, 

aponta, no geral, para a regulação das seguintes matérias, a saber: 

a) Criação do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de 

saneamento do Norte de Portugal; ----------------------------------- 

b) Constituição da empresa “Águas do Norte, S.A.” e respetivos 

estatutos; --------------------------------------------------------- 
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c) Exploração e gestão do sistema multimunicipal de água e de 

saneamento do Norte de Portugal em regime de concessão, pela 

retrocitada empresa, em regime de exclusividade, ficando vedado a 

outras entidades, independentemente da sua natureza, o desenvolvimento 

das atividades concessionadas nas áreas abrangidas pelos sistema; --- 

d) Regulação do contrato de concessão a celebrar com a empresa 

“Águas do Norte, S.A.”, nomeadamente quanto à vigência do mesmo, e aos 

poderes, deveres e obrigações do concedente e do concessionário; ---- 

e) Política tarifária a praticar, com possibilidade de ajustamento 

através de revisão extraordinária da tarifas, em vista à recuperação 

dos ajustamentos de encargos, entendendo-se estes últimos como sendo 

as diferenças que se verifiquem anualmente, a partir do terceiro 

período quinquenal da concessão, entre os encargos esperados, de 

acordo com o projeto tarifário em vigor, e os efetivamente incorridos 

pela sociedade, por motivos que não lhe sejam imputáveis; ---------- 

f) Previsão de um regime de recuperação dos “desvios de recuperação 

de gastos” pela via tarifária, considerando-se tais desvios como 

sendo: ------------------------------------------------------------- 

i) A diferença existente, à data da extinção das sociedades 

concessionárias dos sistemas extintos, entre os resultados líquidos 

da sociedade advenientes da exploração e gestão do sistema e o valor 

a que a sociedade tenha contratualmente direito a título de remuneração 

do capital investido; ----------------------------------------------- 

ii) A diferença verificada, anualmente, até ao termo do segundo 

período quinquenal da concessão referido no n.º 3 do artigo anterior 

entre os resultados líquidos da sociedade advenientes da exploração e 

gestão do sistema e o valor a que a sociedade tenha direito em 

resultado da aplicação das regras estipuladas nos termos previstos no 

artigo 11º do projeto de Decreto-Lei; ------------------------------ 

g) Previsão da obrigatoriedade de pagamento, pelos utentes do 

sistema, de valores mínimos nas situações em que o valor resultante 

da faturação da utilização dos serviços seja inferior àqueles por 

motivo que lhes seja imputável, não respeitando a qualquer consumo 

mínimo anual reportável ao volume de água para consumo público ou ao 

volume recolhido de águas residuais que cada utilizador se proponha 

adquirir ou entregar à sociedade ----------------------------------- 

h) Afetação ao sistema multimunicipal, a criar, de infraestruturas 

e outros bens e direitos dos municípios, de entidades de natureza 

intermunicipal e de quaisquer entidades gestoras dos respetivos 

sistemas municipais, que, não estando afetos aos sistemas agregados, 

se revelem necessários ou úteis ao bom funcionamento do sistema, 

passando a integrá-lo, mediante contrapartida, nos termos do contrato 

de concessão; ------------------------------------------------------ 

i) Criação de um conselho consultivo ao qual compete o 

acompanhamento da atividade geral da sociedade e dos níveis de serviços 

praticados e da gestão das infraestruturas afetas à concessão, 

integrando o mesmo , por inerência, os presidentes de todas as câmaras 

municipais dos municípios utilizadores do sistema gerido pela 

sociedade, bem como os membros do respetivo conselho de administração 

e do conselho fiscal desta; ---------------------------------------- 

j) Possibilidade da sociedade a constituir explorar e gerir sistemas 

municipais de abastecimento de água e de saneamento, devendo, nestes 

casos, o modo de articulação entre o sistema multimunicipal e o sistema 

municipal ser objeto de adaptação no contrato de gestão celebrado 

entre a sociedade, o Estado e os Municípios outorgantes da parceria;  

k) Opção de venda das participações sociais dos municípios na 

sociedade a constituir. -------------------------------------------- 
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7. Considerando que, em termos gerais, as opções constantes do 

projeto de Decreto-lei em análise, não diferem, de forma substancial, 

das opções que se encontravam previstas no projeto de decreto-Lei 

enviado pelo Exmo. Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território 

e Energia, no dia 23 de outubro, e que veio a ser objeto de parecer, 

nos termos do artigo 4º, do Decreto-Lei n.º 92/2013, de 11 de julho;  

8. Considerando, nesta justa medida, que, relativamente ao mérito 

das soluções previstas no projeto de diploma enviado pela Associação 

Nacional de Municípios, se dão por integralmente reproduzidas as 

considerações vertidas no parecer emitido no dia 04/12/2014, documento 

cujo teor se anexa à presente proposta, sem prejuízo das alterações 

que venham a ser consideradas necessárias para a boa execução do regime 

contemplado no mesmo projeto; -------------------------------------- 

9. Considerando que a Associação Nacional de Municípios determinou 

como data limite para a entrega dos comentários solicitados, o próximo 

dia 6 de março de 2015; -------------------------------------------- 

10. Considerando que a próxima reunião do executivo se encontra 

agendada para o dia 13 de março de 2015, pelo que se torna impossível 

submeter, em tempo útil, o presente assunto ao sancionamento do órgão 

executivo, estando também prejudicada, objetivamente, a convocação de 

reunião extraordinária do mencionado órgão administrativo. ----------

II – Do Despacho --------------------------------------------------- 

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

enunciadas, determino o seguinte: ---------------------------------- 

1. Emitir parecer favorável relativamente ao mérito da iniciativa 

constante no projeto de diploma enviado pela Associação Nacional de 

Municípios, e consubstanciada na criação do sistema Multimunicipal de 

Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte de Portugal, dando-se 

aqui por integralmente reproduzidas as considerações vertidas no 

parecer emitido no dia 04/12/2014, documento cujo teor se anexa à 

presente proposta, sem prejuízo das alterações que venham a ser 

consideradas necessárias para a boa execução do regime contemplado no 

mesmo projeto; ----------------------------------------------------- 

2. Sendo certo que a iniciativa legislativa referida na alínea 

anterior, tem correspondência com a estratégia já sufragada pelo órgão 

executivo; --------------------------------------------------------- 

3. Considerando que a Associação Nacional de Municípios determinou 

como data limite para a entrega dos comentários dos Municípios, o 

próximo dia 6 de março de 2015, circunstância que inviabiliza que o 

presente assunto seja submetido ao sancionamento do órgão executivo 

municipal em tempo útil, os efeitos do presente parecer deverão ficar 

condicionados ao ulterior sancionamento de tal órgão municipal e cuja 

próxima reunião ordinária se encontra agendada para o dia 13 de março 

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

4. Em vista ao cumprimento do solicitado pela Associação Nacional 

de Municípios, no dia 27/02/2015, deverá o teor do presente despacho 

ser levado ao conhecimento da referida Associação, devidamente 

acompanhado do parecer referido na alínea a); ---------------------- 

5. Simultaneamente, dever-se-á agendar o presente assunto para a 

próxima reunião da Câmara Municipal de Chaves, em vista a submeter o 

mesmo ao ulterior sancionamento de tal órgão executivo; ------------ 

6. Por último, dever-se-á dar conhecimento do teor da deliberação 

que vier a ser tomada pela Câmara Municipal de Chaves sobre o presente 

assunto, à Associação Nacional de Municípios Portugueses. ---------- 

Chaves, 5 de março de 2015. ---------------------------------------- 

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

Arq. António Cabeleira --------------------------------------------- 
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Em anexo: - Parecer emitido em 04/12/2014; ------------------------- 

- Cópia do projeto de Decreto-Lei. --------------------------------- 

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 Eng. João Adérito Moura 

Moutinho, concordar com o teor do despacho supra. Proceda-se em 

conformidade com o teor do mesmo. Notifique-se. --------------------- 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração: ----------------------------------------------- 

1. O documento foi entregue, para discussão e apreciação, com pouco 

tempo para poder ser devidamente ponderado, tendo sido tal 

responsabilidade da ANMP; ------------------------------------------- 

2. A criação desta nova entidade pressupõe que seja celebrado 

protocolo ou contrato com as autarquias; ---------------------------- 

3. Alguns pontos desses contratos não são nada favoráveis para a 

autarquia, nomeadamente no que concerne ao regime tarifário; -------- 

4. Por essa razão, não pode ter uma posição favorável sobre o mérito 

destes documentos; -------------------------------------------------- 

5. Embora sendo favorável à criação desta nova entidade, manifesta a 

sua discordância relativamente ao clausulado do protocolo proposto e 

que deverá ser celebrado com as autarquias, registando, também, as 

suas reservas quanto à prorrogação, por mais 13 anos, da própria 

concessão; --------------------------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

verbalmente, a seguinte declaração: --------------------------------- 

1. A argumentação do Senhor Presidente da Câmara é semelhante aquela 

que foi apresentada aquando da recente apreciação, pela Camara 

Municipal, deste assunto; ------------------------------------------- 

2. Subscrevendo, ainda que parcialmente, os receios manifestados pelo 

Senhor Eng. Moutinho, na sua intervenção que antecede, e não colocando 

em causa a bondade da proposta, em apreciação, reitera a sua posição 

de partida, sobre a matéria, e devidamente expressa em tempo oportuno 

neste órgão. -------------------------------------------------------- 

3. Tem sérias dúvidas sobre o regime de consumos mínimos e, bem 

assim, sobre o plano tarifário proposto, razões justificadoras da sua 

posição desfavorável, relativamente à aprovação da proposta em 

apreciação. --------------------------------------------------------  

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 



                                                                F. 61 

                                                                  _____________________ 
 

 

1. 1º TORNEIO DE JOGOS POPULARES DE AQUAE FLAVIAE - FESTA DOS 

POVOS/CHAVES ROMANA INFORMAÇÃO Nº 34/DDSC/2015. -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

O Município de Chaves vai levar a efeito, nos dias 21, 22 e 23 de 

agosto de 2015 a Aquae Flaviae - Festa dos Povos/Chaves Romana. ----- 

Do programa fazem parte várias atividades, como o mercado romano, 

rituais com fogo, espetáculos de malabarismo, cortejos com legionários 

e gladiadores, e a realização dos primeiros jogos populares Aquae 

Flaviae, entre outras. ---------------------------------------------- 

Neste contexto, com o intuito de sensibilizar a população deste 

Concelho para a prática dos jogos populares e preservar uma tradição 

da nossa cultura, a Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural, 

através do Setor de Juventude e Desporto pretende realizar, no dia 22 

de agosto, o 1º Torneio de Jogos Populares de Aquae Flaviae, inserido 

na Festa dos Povos 2015. -------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Considerando que o 1º Torneio de Jogos Populares de Aquae Flaviae se 

destina a proporcionar um conjunto de ocupações à população do Concelho 

de Chaves, nomeadamente, na área da recreação e lazer, proporcionando 

assim momentos de convívio, troca de interesses e habilidades; ------ 

Considerando que o espirito orientador deste torneio é o de motivar a 

população do Concelho a praticar diversas atividades físicas, 

contribuindo para uma melhor qualidade de vida, sendo que acima de 

qualquer sentido competitivo deverá estar o prazer da participação e 

do convívio, bem como a envolvência ativa no evento Aquae Flaviae - 

Festa dos Povos/Chaves Romana. -------------------------------------- 

III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Atendendo às razões acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir 

superiormente o seguinte: ------------------------------------------- 

1. Que sejam aprovadas as Normas Internas de Funcionamento do 1º 

Torneio de Jogos Populares Aquae Flaviae - Festa dos Povos/Chaves 

Romana, cuja minuta se envia como anexo a esta informação; ---------- 

2. Que seja autorizada a realização do evento “1º Torneio de Jogos 

Populares de Aquae Flaviae” - Festa dos Povos/Chaves Romana e a 

assunção das despesas inerentes ao mesmo, a saber: ------------------ 

Designação Valor 
Rúbrica 

Orçamental 

Pagamento a Professores para monotorização e 

arbitragem dos Jogos 700,00€ 02022599 

Material para a realização dos Jogos  

(Vestuário, Madeiras, Cordas, Sacos 

Serapilheira) 800,00€ 020121 

Prémios para os participantes  

(Pagamento de Jantar para a equipa vencedora 

dos Jogos) 500,00€ 02011501 

Confeção do lanche convívio no final dos Jogos  

(Ajuste direto a uma Associação Cultural) 1200,00€ 02022599 

Seguro dos atletas participantes (a)  

Estes valores acrescem de IVA à taxa legal em vigor. ---------------- 

(a) O valor do seguro dos atletas participantes no Torneio está 

previsto no concurso público da contratação de seguros para o 

Município. --------------------------------------------------------- 
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3. Caso esta proposta mereça anuência positiva por parte de V. Exa., 

salvo melhor opinião, tomo a liberdade de sugerir a seguinte 

metodologia: ------------------------------------------------------- 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição do respetivo cabimento, em cumprimento com 

a LCPA; ------------------------------------------------------------- 

b) O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à 

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

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

Chaves, 03 de março de 2015 ----------------------------------------- 

O Técnico Superior, ------------------------------------------------- 

(Maciel Duque) ------------------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ENG. 

CARLOS FRANÇA DE 2015.03.03. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração do Sr. Diretor de Departamento, Dr. 

Marcelo Delgado. ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.03.09. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.03.09. -------------------------------------------------------- 

À Reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

verbalmente, a seguinte declaração: --------------------------------- 

1. É importante fidelizar e dar dimensão a este evento. ----------- 

2. Pela afluência de pessoas que o mesmo irá envolver, considerando 

a altura do ano em que o mesmo ocorre, é importante enriquecer, tal 

evento, pugnando pelo rigor histórico do mesmo, rigor esse que é, 

seguramente, muito valorizado pelos concidadãos que participam nesta 

festa. ------------------------------------------------------------- 

3. Tudo isto, independentemente de serem desenvolvidas as demais 

dinâmicas relacionadas com este evento, por forma a que o mesma possa 

constituir uma mais valia para a cidade de Chaves, no domínio cultural 

e de animação. ----------------------------------------------------- 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração: ------------------------------------------------ 

Esta iniciativa é de manter e estimular, dando a devida dimensão 

histórica e cultural a este evento, dentro das limitações financeiras 

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES DE CARÁTER 

DESPORTIVO, SEDEADAS NO CONCELHO DE CHAVES. PROPOSTA Nº 13/GAP/2015. 
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Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Exposição de Motivos ----------------------------------------- 

1. Considerando que na sequência das solicitações de apoio 

financeiro, para o ano de 2015, apresentadas, junto deste Município, 

por diversas Associações/Entidades, com caráter desportivo, sedeadas 

no Concelho de Chaves; ---------------------------------------------- 

2. Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista a 

concretização das respetivas atividades e ações de caráter desportivo, 

recreativo e juvenil, as quais são geradoras de dinâmicas benéficas 

para a saúde da população e para o convívio das comunidades; -------- 

3. Considerando que as referidas solicitações foram apresentadas 

pelas Associações/Entidades que a seguir se identificam, a saber: --- 

 A Associação Flaviense de Caminheiros, NIF 506 724 700 sedeada 

em Chaves, na rua Jerónimo de Ataíde, freguesia de Eiras, Cela e São 

Julião de Montenegro, promotora de atividades desportivas, recreativas 

e culturais; -------------------------------------------------------- 

Ao valor proposto, no quadro sinótico anexo, será de incluir, e foram 

tidos em linha de conta na proposta, os custos económicos 

(600,00€/ano=50€/mês*12) da disponibilização gratuita das 

instalações, da sede social e os custos dos auxílios económicos, também 

suportados pela autarquia (referência de 2014), com a entidade e que 

totalizam 580,00€, relativos a: de energia elétrica (400,00€); de água 

(180,00€). --------------------------------------------------------- 

 A Associação Desportiva Flaviense, NIF 501 699 422, sedeada em 

Chaves, na Fonte do Leite, Freguesia de Vale de Anta, promotora de 

atividades desportivas, recreativas e culturais, ao nível da formação 

de crianças e jovens. ----------------------------------------------- 

Ao valor proposto, no quadro sinótico anexo, será de incluir, e foram 

tidos em linha de conta na proposta, os custos económicos de 

47.450,00€/ano (04h00/dia*32,50€/h*365/dias - ««O valor da hora foi 

apurado, de acordo com valores de aluguer de espaços desportivos, do 

mercado, situando-se entre 25,00€ e 40,00€ - campo pelado (32,50€/h, 

foi a opção)»»,, da disponibilização gratuita das instalações, 

abrangendo o uso destas,  a energia elétrica, a água e a limpeza e 

conservação do campo de futebol. ------------------------------------ 

 O BTT Clube de Chaves, NIF 503 817 473, sedeado no Edifício do 

Viaduto, Aregos, freguesia de Santa Maria Maior, promotor de 

atividades desportivas, recreativas e culturais; -------------------- 

Ao valor proposto, no quadro sinótico anexo, será de incluir, e foram 

tidos em linha de conta na proposta, os custos económicos 

(600,00€/ano=50€/mês*12) da disponibilização gratuita das 

instalações, da sede social e os custos dos auxílios económicos, também 

suportados pela autarquia (referência de 2014), com a entidade e que 

totalizam 1.160,27€, relativos a: de energia elétrica (980,27€); de 

água (180,00€). ----------------------------------------------------- 

 O Clube de Campismo e Caravanismo de Chaves, NIF 501 684 034 , 

sedeado na freguesia de Santa Maria Maior, promotor de atividades 

desportivas e recreativas; ------------------------------------------ 

 O Clube Flaviense de Caça e Pesca Desportiva, NIF 501 888 098, 

sedeado no lugar do Cando, freguesia de Vale de Anta, promotor de 

atividades desportivas, recreativas, culturais e de convívio social;- 

 O Clube Motard de Chaves, NIF 505 868 296, sedeado na rua Jerónimo 

de Ataíde, freguesia de Eiras, Cela e São Julião de Montenegro, 

promotor de atividades desportivas e recreativas; ------------------- 
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Ao valor proposto, no quadro sinótico anexo, será de incluir, e foram 

tidos em linha de conta na proposta, os custos económicos 

(600,00€/ano=50€/mês*12) da disponibilização gratuita das 

instalações, da sede social e os custos dos auxílios económicos, também 

suportados pela autarquia (referência de 2014), com a entidade e que 

totalizam 580,00€, relativos a: energia elétrica (400,00€); água 

(180,00€). --------------------------------------------------------- 

 O Clube de Ténis de Mesa de Chaves, NIF 506 630 072 sedeado no 

Edifício do Viaduto, Aregos, Freguesia Santa Maria Maior, promotor de 

atividades desportivas, recreativas e de convívio social; ----------- 

Ao valor proposto, no quadro sinótico anexo, será de incluir, e foi 

tido em linha de conta na proposta, o custo económico 

(600,00€/ano=50€/mês*12) da disponibilização gratuita das 

instalações, da sede social e os custos dos auxílios económicos, também 

suportados pela autarquia (referência de 2014), com a entidade e que 

totalizam 1.810,27€, relativos a: energia elétrica (980,27€); água 

(180,00€); horas usadas, no pavilhão da escola Francisco Gonçalves 

Carneiro (650,00€). ------------------------------------------------- 

 O Grupo Desportivo de Chaves, NIF 500 131 058 sedeado na Avenida 

do Estádio, Freguesia de Santa Maria Maior, promotor de atividades 

desportivas, recreativas e de convívio social, ao nível da formação 

de crianças e jovens; ----------------------------------------------- 

Ao valor proposto, no quadro sinótico anexo, será de incluir, e foram 

tidos em linha de conta na proposta, os custos económicos de 

271.647,83€/ano (duzentos e setenta e um mil seiscentos e quarenta e 

sete euros e oitenta e tês cêntimos), suportados pela autarquia, 

abrangendo as despesas: do consumo energia elétrica (67.346,05€); do 

consumo de água (90.000,00€); do consumo de gás natural (8.177,78€); 

da conservação e reparação dos espaços (30.000,00€); da manutenção 

contratualizada dos campos relvados (72.324,00€); do uso de horas do 

pavilhão municipal (3.800,00€). ------------------------------------- 

 O Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural – Ases da Madalena, 

NIF 506 703 924, sedeado na Madalena, freguesia de Madalena e Samaiões, 

promotor de atividades desportivas recreativas e de convívio social; 

 O Hóquei Clube Flaviense, NIF 502 420 170, sedeado no pavilhão 

municipal, freguesia de Santa Maria Maior, promotor de atividades 

desportivas, recreativas e de formação de jovens; ------------------- 

Ao valor proposto, no quadro sinótico anexo, será de incluir, e foi 

tido em linha de conta na proposta, o custo económico 

(600,00€/ano=50€/mês*12) da disponibilização gratuita das 

instalações, da sede social (incluindo água e luz) e os custos dos 

auxílios económicos, também suportados pela autarquia (referência de 

2014), com a entidade e que totalizam 2.132,50€ (dois mil cento e 

trinta e dois euros e cinquenta cêntimos), relativos a: horas usadas 

no pavilhão municipal (1.872,50€); horas usadas na piscina municipal 

(260,00€). --------------------------------------------------------- 

 O Karaté Clube do Alto Tâmega, NIF 501 683 950, sedeado em Chaves, 

no Edifício do Viaduto, Aregos, Freguesia de Santa Maria Maior, 

promotor de atividades desportivas, recreativas e de convívio social; 

Ao valor proposto, no quadro sinótico anexo, será de incluir, e foi 

tido em linha de conta na proposta, o custo económico 

(600,00€/ano=50€/mês*12) da disponibilização gratuita das 

instalações, da sede social e os custos dos auxílios económicos, também 

suportados pela autarquia (referência de 2014), com a entidade e que 

totalizam 3.760,27€ (três mil setecentos e sessenta euros e vinte e 

sete cêntimos), relativos a: energia elétrica (980,27€); água 
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(180,00€); horas usadas no pavilhão da escola Nadir Afonso 

(2.600,00€). ------------------------------------------------------- 

 O Natação Clube de Chaves, NIF 502 703 288, sedeado em Chaves, 

Freguesia de Santa Maria Maior, promotor de atividades desportivas, 

recreativas e de convívio social; ----------------------------------- 

Ao valor proposto, no quadro sinótico anexo, será de incluir, e foram 

tidos em linha de conta na proposta, os custos dos auxílios económicos, 

também suportados pela autarquia (referência de 2014), com a entidade 

e que totalizam 6.448,00€ (seis mil quatrocentos e quarenta e oito 

euros), relativos a horas usadas na piscina municipal. -------------- 

 A Sociedade Columbófila de Chaves, NIF 502 154 152, sedeada na 

rua Bracara Augusta (antigo apeadeiro da Fonte Nova), Chaves, 

Freguesia de Santa Maria Maior, promotora de atividades desportivas, 

recreativas, culturais e de convívio social; ------------------------ 

Ao valor proposto, no quadro sinótico anexo, será de incluir, e foi 

tido em linha de conta na proposta, o custo económico 

(600,00€/ano=50€/mês*12) da disponibilização gratuita das instalações 

da sede social. ----------------------------------------------------- 

 O Ténis Clube de Chaves, NIF 501 750 665, sedeado na rua Dr 

Morais Sarmento, 6, lj 22, freguesia de Santa Maria Maior, promotor 

de atividades desportivas e recreativas; ---------------------------- 

Ao valor proposto, no quadro sinótico anexo, será de incluir, e foi 

tido em linha de conta na proposta, o custo económico 

(600,00€/ano=50€/mês*12) da disponibilização gratuita das 

instalações, da sede social e os custos dos auxílios económicos, também 

suportados pela autarquia (referência de 2014), com a entidade e que 

totalizam 520,00€ (quinhentos e vinte euros), relativos a horas usadas 

no pavilhão da escola Francisco Gonçalves Carneiro. ----------------- 

 O Vidago Futebol Clube, NIF 501 877 517, sedeado na vila de 

Vidago, Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras, promotor de atividades desportivas, recreativas e 

sociais, ao nível da formação de crianças e jovens; ----------------- 

Ao valor proposto, no quadro sinótico anexo, será de incluir, e foram 

tidos em linha de conta na proposta, os custos dos auxílios económicos, 

também suportados pela autarquia (referência de 2014), com a entidade 

e que totalizam 6.772,16€ (seis mil e setecentos e setenta e dois 

euros e dezasseis cêntimos), relativos a custos de energia elétrica.- 

4. Considerando que tais instituições zelam, pela defesa dos 

direitos dos cidadãos, pela inserção social e pelo desenvolvimento 

físico e intelectual, apoiando diversas franjas da população local;-- 

5. Considerando que, pelo carácter filantrópico de que se revestem 

as entidades em causa, não têm, por si só, capacidade de concretizar 

as atividades que se propõem desenvolver de forma eficaz e 

imediatamente atuante; ---------------------------------------------- 

6. Considerando que os apoios a conceder às entidades inseridas no 

quadro sinótico em anexo à presente proposta, permitirão atingir os 

seguintes objetivos, a saber: --------------------------------------- 

a) Desenvolver projetos de promoção, do bem-estar físico e de 

convívio da população; ---------------------------------------------- 

b) Apoiar atividades desportivas; -------------------------------- 

c) Desenvolver atividades de natureza recreativa, educativa e 

cultural; ---------------------------------------------------------- 

7. Considerando que o valor pecuniário que irá ser atribuído, no 

âmbito da presente proposta, corresponde ao 1º semestre do ano de 

2015; -------------------------------------------------------------- 
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8. Considerando que no que respeita ao 2º semestre do ano de 2015, 

e de acordo com o respetivo Plano de Atividades, deverá ser concedido 

novo apoio financeiro1 a todas as associações/entidades identificadas 

no quadro sinótico em anexo, com exceção da Associação Flaviense de 

Caminheiros, Clube de Campismo e Caravanismo de Chaves e Grupo 

Desportivo, Recreativo e Cultural-Ases da Madalena, apoio esse que 

dará origem a uma adenda ao contrato-programa celebrado; ------------ 

9. Considerando que as despesas associadas à proposta se encontram 

sedeadas nas rubricas orçamentais devidamente identificadas em anexo 

- compromissos nº 2015/683, 2015/684, 2015/696, 2015/685, 2015/686, 

2015/697, 2015/687, 2015/689, 2015/690, 2015/691, 2015/692, 2015/693, 

2015/694 e 2015/695 e cabimento 2015/591, este relativo ao Grupo 

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

10. Considerando que, de acordo com os artigos 46º e 47º, da Lei nº 

5/2007, de 16 de janeiro, a qual estabelece a Lei de Bases do Desporto, 

os apoios e as comparticipações desportivas concedidas pela autarquias 

locais, na área do desporto, são tituladas por contratos-programa de 

desenvolvimento desportivo, nos termos da lei, muito concretamente, 

nos termos do DL nº 73/2009, de 1 de outubro; ----------------------- 

11. Os contratos-programa que vierem a ser celebrados deverão ter 

efeitos para o ano de 2015; ----------------------------------------- 

12. Os referidos contratos-programa têm dotação orçamental 

disponível e inserem-se na rubrica económica 04070199. -------------- 

13. Considerando, por último, que nos termos do disposto na alínea 

u), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro, compete à Câmara Municipal deliberar apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra 

de interesse para o município. -------------------------------------- 

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

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à 

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta e respetivos 

procedimentos: ----------------------------------------------------- 

a) Apoiar financeiramente as entidades identificadas no quadro 

sinótico em anexo à presente Proposta, nos montantes aí consignados, 

em vista a permitir que as mesmas possam desenvolver, em prol da 

comunidade, as ações e iniciativas constantes do seu plano de 

atividades; -------------------------------------------------------- 

b) Simultaneamente, que seja aprovada a minuta do contrato-programa 

de desenvolvimento desportivo, conforme documento anexo à proposta, 

devendo ser legitimado o Presidente da Câmara Municipal a outorgar em 

representação Município de Chaves, cada um dos contratos-programa a 

celebrar com as entidades identificadas no aludido quadro sinótico;-- 

c) Caso a presente Proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 

i. Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, 
bem como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos 

previstos na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto, a qual regula a 

obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela 

Administração Pública a particulares, procedendo à primeira alteração 

ao DL n.º 167/2008, de 26 de agosto, e revoga a Lei n.º 26/94, de 19 

de agosto, e a Lei n.º 104/97, de 13 de setembro; ------------------- 

                                                           
1 Diga-se, em abono da verdade, que o valor global do apoio concedido 

(1º e 2º semestres do ano de 2015) deverá incluir, também, os custos 

diretamente suportados pela Autarquia, nomeadamente, disponibilização 

de instalações, água, luz e gás. ------------------------------------ 



                                                                F. 67 

                                                                  _____________________ 
 

ii. Dar inteiro cumprimento ao estatuído no art. 27º do DL nº 

273/2009, em matéria de publicitação dos contratos-programa que vierem 

a ser celebrados; --------------------------------------------------- 

iii. Dar conhecimento às referidas entidades: ---------------------- 
- Do teor da decisão tomada; ---------------------------------------- 

- Da obrigatoriedade de apresentação, para consubstanciar o apoio 

financeiro, do Plano Anual de Atividades de 2015, da Certidão 

comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social e da 

Certidão comprovativa da situação tributária regularizada. ---------- 

d) Remetê-la ao Departamento de Coordenação Geral para ulterior 

operacionalização. ------------------------------------------------- 

Chaves, 06 de Março de 2015 ----------------------------------------- 

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

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

Em Anexo: O referido quadro sinótico e a minuta do contrato programa 

Quadro Sinótico ----------------------------------------------------- 

Anexo à Proposta nº 13/GAP/2015 ------------------------------------- 

Associações de interesse Desportivo e Recreativo -------------------- 

 Entidade  Objetivo(s) a apoiar 
 Classificaçã

o Económica 

Apoio 

financeiro  

Associação de Caminheiros 

Promover atividades 

desportivas, sociais, 

recreativas e culturais; 

04070199 1.000,00 € 

Associação Desportiva 

Flaviense 

Promover atividades 

desportivas, sociais e 

recreativas; 

04070199 7.500,00 € 

BTT Clube de Chaves 

Promover atividades 

desportivas, recreativas e 

culturais; 

04070199 2.500,00 € 

Clube de Campismo e 

Caravanismo de Chaves 

Promover atividades, 

recreativas, culturais e 

desportivas; 

04070199 1.000,00 € 

Clube Flaviense de Caça e 

Pesca Desportiva 

Promover atividades 

desportivas, recreativas e 

culturais; 

04070199 1.000,00 € 

Clube Motard de Chaves 

Promover atividades 

recreativas, culturais e 

desportivas; 

04070199 1.000,00 € 

Clube Ténis de Mesa de 

Chaves 

Promover atividades 

desportivas, sociais e 

recreativas; 

04070199 7.500,00 € 

Grupo Desportivo de Chaves 

Promover atividades 

desportivas, sociais e 

recreativas; 

04070199 25.000,00 € 

Grupo Desportivo, Recreativo 

e Cultural dos Ases da 

Madalena 

Promover atividades 

sociais, recreativas, 

culturais e desportivas; 

04070199 6.000,00 € 

Hóquei Clube Flaviense 

Promover atividades 

desportivas, sociais e 

recreativas; 

04070199 5.000,00 € 

Karaté Clube Alto Tâmega 

Promover atividades 

desportivas, sociais, 

recreativas e culturais; 

04070199 4.000,00 € 

Natação Clube de Chaves 

Promover atividades 

desportivas, sociais, 

recreativas e culturais; 

04070199 2.500,00 € 

Sociedade Columbófila de 

Chaves 

Promover atividades 

desportivas, sociais, 

recreativas e culturais; 

04070199 1.000,00 € 

Tenis Clube de Chaves 

Promover atividades 

desportivas, sociais e 

recreativas; 

04070199 1.000,00 € 

Vidago Futebol Clube 

Promover atividades 

desportivas, sociais e 

recreativas; 

04070199 7.500,00 € 
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  Total 73.500,00€ 

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

MINUTA DE CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO Entre: --- 

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501205551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Arquitº. 

António Cândido Monteiro Cabeleira, casado, natural da freguesia 

__________, concelho de _____________, com domicílio necessário no 

Edifício dos Paços do Concelho, em Chaves; -------------------------- 

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

Segundo: ………………., com o NIPC……………, com sede no ……………………… neste ato 

legalmente representada pelo ……………,  ……………, titular do ………….. nº……….., 

válido até………………. --------------------------------------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária, de ___________, foi 

aprovada a Proposta nº 13/GAP/2015, consubstanciada na comparticipação 

financeira a Associações/Entidades de caráter desportivo, sedeadas no 

Concelho de Chaves, referente ao ano económico de 2015; ------------- 

Nos termos dos artigos 46º e 47º, da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro 

(Lei de Bases do Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao 

associativismo desportivo e com o regime dos contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo previsto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 

de outubro, em conjugação com o disposto na alínea f), do nº2, do art. 

23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, ambos do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, é celebrado o presente Contrato-Programa 

de Desenvolvimento Desportivo, o qual se rege de acordo com o disposto 

nas cláusulas seguintes: ------------------------------------------- 

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

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

Constitui objeto do presente contrato a comparticipação financeira – 

Apoio ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento da Prática Desportiva, que o ……………… apresentou e este 

Município, referente ao ano 2015, na prática …………………… cujo Plano de 

Atividades se anexa a este contrato-programa. ----------------------- 

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

(Período de execução do contrato) ---------------------------------- 

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no presente ano de 2015. -------------------- 

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

(Comparticipação financeira) --------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município de Chaves ao 

………….. é de …………. € (…………. euros), nos termos do Programa de 

Atividades, à data, apresentado. ----------------------------------- 

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

(Disponibilização financeira) -------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao ……………. será 

liquidada da seguinte forma: ……………………………… -------------------------- 

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

(Obrigação de certificação das contas)i ----------------------------- 

1. O ……………… deve fazer certificar as suas contas por revisor oficial 

de contas ou por sociedade revisora de contas nos termos do disposto 

no nº 1, do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro.  

2. O…………….., para efeitos do disposto no nº2, do artigo 20º, do 

Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro, deve possuir a sua contabilidade 

organizada por centro de custos que evidenciam os gastos e rendimentos 

por contrato-programa. --------------------------------------------- 

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



                                                                F. 69 

                                                                  _____________________ 
 

(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) --------- 

O não cumprimento pelo …………………… do princípio da igualdade de 

oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, das 

determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 

Conselho Nacional do Desporto (CND) e, de um modo geral, da legislação 

relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao 

desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas 

as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, 

implicará o cancelamento da comparticipação financeira. ------------- 

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

(Produção de efeitos) ---------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos no ano de 2015. ----------------- 

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

(Entrada em vigor)-------------------------------------------------- 

O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 

na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no nº1, 

do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. --------- 

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

(Publicação) ------------------------------------------------------- 

Nos termos do nº1, do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de 

outubro, este contrato-programa será publicado na página eletrónica e 

ou no boletim municipal desta autarquia. --------------------------- 

Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------ 

Chaves, … de ………….de 2015 ------------------------------------------ 

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

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

O Presidente da ………………..-------------------------------------------- 

 (……………………….) ------------------------------------------------------ 

Em Anexo: ---------------------------------------------------------- 

- Plano Anual de Atividades de 2015; ------------------------------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

Social; ------------------------------------------------------------ 

- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada; ------- 

- Cópia dos respetivos Estatutos; ---------------------------------- 

- Documento comprovativo da sua legal constituição; ---------------- 

- Cópia do NIPC; --------------------------------------------------- 

- Declaração de utilidade pública, se aplicável; ------------------- 

- Ata da tomada de posse dos corpos dirigentes. -------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção dos 

Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros 

Teixeira Santos e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, concordar 

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

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

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

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

verbalmente, a seguinte declaração: --------------------------------- 

É inquestionável que as comparticipações ora concedidas são, sem 

qualquer dúvida, indispensáveis para as associações beneficiárias, em 

vista à execução do seu plano de atividades. ------------------------ 

Há, no entanto, disparidades, na concessão de tais apoios, que não são 

muito percetíveis. -------------------------------------------------- 
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Assim, tal atribuição de apoios deveria estribar-se numa fonte 

reguladora, justificadora dos critérios que estão subjacentes à sua 

concessão junto das associações beneficiarias. ---------------------- 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração: ------------------------------------------------ 

É sua convicção, em coerência com a posição, oportunamente, já 

assumida, neste Executivo, que os apoios financeiros em causa deverão 

ser fundamentados em regulamento municipal aprovado, sobre a matéria, 

no sentido de garantir maior transparência na concessão dos mesmos.- 

Tudo isto, independentemente do mérito dos apoios descritos na 

proposta. ---------------------------------------------------------- 

 

 

2. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES DE CARÁTER 

CULTURAL E RECREATIVO, SEDEADAS NO CONCELHO DE CHAVES. PROPOSTA Nº 

14/GAP/2015. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Exposição de Motivos ----------------------------------------- 

1. Considerando que na sequência das solicitações de apoio 

financeiro, para o ano de 2015, apresentadas, junto deste Município, 

por Associações/Entidades, com caráter cultural, recreativo e juvenil, 

sedeadas no Concelho de Chaves; ------------------------------------- 

2. Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista a 

concretização das respetivas atividades e ações de carater cultural, 

recreativas e juvenil, as quais são geradoras de dinâmicas de inserção 

social, de desenvolvimento intelectual e de convívio coletivo; ------ 

3. Considerando que as referidas solicitações foram apresentadas 

pelas Associações/Entidades que a seguir se identificam, a saber: --- 

 A Associação Cultural Flaviense - Grupo Amizade, NIF 508 613 507, 

sedeada na rua Trás das Vinhas, 1, Freguesia de Santa Cruz Trindade e 

Sanjurge, promotora de atividades recreativas, culturais e de convívio 

social; ------------------------------------------------------------ 

Ao valor proposto, no quadro sinótico anexo, será de incluir, e foram 

tidos em linha de conta na proposta, os custos económicos (600,00€/ano) 

da disponibilização gratuita das instalações, da sede social e 

520,00€/ano de água e luz. ------------------------------------------ 

 A Banda Musical de Loivos, NIF 501 729 453, sedeada na localidade 

de Loivos, Freguesia de Loivos e Póvoa de Agrações, promotora de 

atividades recreativas, culturais e de convívio social; ------------- 

 A Banda Musical de Outeiro Seco, NIF 501 722 467, sedeada na 

localidade de Outeiro Seco, Freguesia de Outeiro Seco, promotora de 

atividades recreativas, culturais e de convívio social; ------------- 

 A Banda Musical de Rebordondo, NIF 503 295 035, sedeada em 

Rebordondo, Freguesia de Anelhe, promotora de atividades recreativas, 

culturais e de convívio social; ------------------------------------- 

 A Banda Musical de Vila Verde da Raia, NIF 502 510 420, sedeada 

em Vila Verde da Raia, freguesia de Vila Verde da Raia, promotora de 

atividades recreativas, culturais e de convívio social; ------------- 

 A Banda Musical Flaviense «Os Pardais», NIF 501 637 745, sedeada 

no Beco do Trem, Freguesia de Santa Maria Maior, promotora de 

atividades recreativas, culturais e de convívio social; ------------- 
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 A Banda Musical da Torre de Ervededo, NIF 501 851 771, sedeada 

na Torre de Ervededo, Freguesia de Ervededo, promotora de atividades 

recreativas, culturais e de convívio social; ------------------------ 

Ao valor proposto, no quadro sinótico anexo, será de incluir, e foram 

tidos em linha de conta na proposta, os custos económicos, também 

suportados pela autarquia (referência de 2014), com a entidade e que 

totalizam 3.947,58€ (três mil novecentos e quarenta e sete euros e 

cinquenta e oito cêntimos), relativos a: 2.747,58€ (dois mil 

setecentos e quarenta e sete euros e cinquenta e oito cêntimos), de 

energia elétrica e (1.200,00€/ano) da disponibilização gratuita das 

instalações, da sede social. ---------------------------------------- 

 A Casa de Cultura de Outeiro Seco, NIF 501 722 467, sedeada em 

Outeiro Seco, freguesia de Outeiro Seco, promotora de atividades 

recreativas, culturais e de convívio social; ------------------------ 

 A Casa de Cultura de Vidago, NIF 502 063 076, sedeada na vila de 

Vidago, Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras, promotora de atividades recreativas, culturais e de 

convívio social; ---------------------------------------------------- 

 O Coral de Chaves, NIF 503 349 658, sedeado no Centro Cultural 

de Chaves, freguesia de Santa Maria Maior, promotor de atividades 

recreativas, culturais e de convívio social; ------------------------ 

Ao valor proposto, no quadro sinótico anexo, será de incluir, e foram 

tidos em linha de conta na proposta, os custos económicos (600,00€/ano) 

da disponibilização gratuita das instalações, da sede social e 

620,00€/ano de água e luz. ------------------------------------------ 

 O Rancho Folclórico do Brunheiro (Cela), NIF 504 299 069, sedeado 

na localidade de Cela, freguesia de Eiras, Cela e São Julião de 

Montenegro, promotor de atividades recreativas, culturais e de 

convívio social; ---------------------------------------------------- 

Ao valor proposto, no quadro sinótico anexo, será de incluir, e foram 

tidos em linha de conta na proposta, os custos económicos (480,00€/ano) 

da disponibilização gratuita das instalações, da sede social e do 

consumo de energia elétrica, no valor de 130,00€/ano. --------------- 

4. Considerando que tais instituições zelam, pela inserção social, 

pelo desenvolvimento cultural e intelectual e promovem o convívio 

social das populações locais; -------------------------------------- 

5. Considerando que, pelo carácter filantrópico de que se revestem 

as entidades em causa, não têm, por si só, capacidade de concretizar 

as atividades que se propõem desenvolver de forma eficaz e 

imediatamente atuante; ---------------------------------------------- 

6. Considerando que os apoios a conceder às entidades inseridas no 

quadro sinótico em anexo à presente proposta, permitirão atingir os 

seguintes objetivos, a saber: --------------------------------------- 

d) Desenvolver projetos de promoção cultural, recreativo e de 

convívio da população; ---------------------------------------------- 

e) Apoiar atividades culturais e recreativas; -------------------- 

f) Desenvolver atividades de natureza recreativa, educativa e 

cultural; ---------------------------------------------------------- 

7. Considerando que o valor pecuniário que irá ser atribuído, no 

âmbito da presente proposta, corresponde ao 1º semestre do ano de 

2015; -------------------------------------------------------------- 

8. Considerando que no que respeita ao 2º semestre do ano de 2015, 

e de acordo com o respetivo Plano de Atividades, deverá ser concedido 

novo apoio financeiro a todas as associações/entidades identificadas 

no quadro sinótico em anexo, com exceção do Rancho Folclórico do 

Brunheiro (Cela); --------------------------------------------------- 
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9. Considerando que as despesas associadas à proposta se encontram 

sedeadas nas rubricas orçamentais devidamente identificadas em anexo 

- compromissos nº 2015/670, 2015/671, 2015/672, 2015/673, 2015/674, 

2015/675, 2015/676, 2015/677, 2015/678, 2015/679 e 2015/680, 

respetivamente; ---------------------------------------------------- 

10. Considerando, por último, que nos termos do disposto na alínea 

u), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro, compete à Câmara Municipal deliberar apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra 

de interesse para o município. -------------------------------------- 

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

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à 

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta e respetivos 

procedimentos: ----------------------------------------------------- 

a) Apoiar financeiramente as entidades identificadas no quadro 

sinótico em anexo à presente Proposta, nos montantes aí consignados, 

em vista a permitir que as mesmas possam desenvolver, em prol da 

comunidade, as ações e iniciativas constantes do seu plano de 

atividades; -------------------------------------------------------- 

b) Caso a presente Proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 

a. Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, 

bem como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos 

previstos na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto, a qual regula a 

obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela 

Administração Pública a particulares, procedendo à primeira alteração 

ao DL n.º 167/2008, de 26 de agosto, e revoga a Lei n.º 26/94, de 19 

de agosto, e a Lei n.º 104/97, de 13 de setembro; ------------------- 

b. Dar conhecimento às referidas entidades: ---------------------- 

i. Do teor da decisão tomada; --------------------------------------- 

ii.Da obrigatoriedade de apresentação, para consubstanciar o apoio 

financeiro, do Plano Anual de Atividades de 2015, da Certidão 

comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social e da 

Certidão comprovativa da situação tributária regularizada; ---------- 

c. Remetê-la ao Departamento de Coordenação Geral para ulterior 

operacionalização. ------------------------------------------------- 

Chaves, 06 de Março de 2015 ----------------------------------------- 

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

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

Em Anexo: O referido quadro sinótico. -------------------------------

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

Quadro Sinótico ----------------------------------------------------- 

Anexo à Proposta nº 14/GAP/2015 ------------------------------------- 

Associações de interesse Cultural e Recreativo ---------------------- 

Entidade Objectivo(s) a apoiar 
Classificação 

Económica 

Apoio 

financeiro 

Associação Cultural 

Flaviense  

(Grupo Amizade) 

Promover atividades 

sociais, recreativas e 

culturais; 

04070199 1.000,00 € 

Banda Musical de Loivos 

Promover atividades 

sociais, recreativas e 

culturais; 

04070199 3.000,00 € 

Banda Musical de Outeiro 

Seco 

Promover atividades 

sociais, recreativas e 

culturais; 

04070199 3.000,00 € 

Banda Musical de 

Rebordondo 

Promover atividades 

sociais, recreativas e 

culturais; 

04070199 3.000,00 € 
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Banda Musical de Vila 

Verde da Raia 

Promover atividades 

sociais, recreativas e 

culturais; 

04070199 13.000,00 € 

Banda Musical "Os 

Pardais" 

Promover atividades 

sociais, recreativas e 

culturais; 

04070199 5.000,00 € 

Banda Musical de Torre de 

Ervededo 

Promover atividades 

sociais, recreativas e 

culturais; 

04070199 3.000,00 € 

Casa de cultura de 

Outeiro Seco 

Promover atividades 

sociais, recreativas e 

culturais; 

04070199 1.000,00 € 

Casa de Cultura de Vidago 

Promover atividades 

sociais, recreativas e 

culturais; 

04070199 1.500,00 € 

Coral de Chaves 

Promover atividades 

sociais, recreativas e 

culturais; 

04070199 1.000,00 € 

Rancho Folclórico do 

Brunheiro (Cela) 

Promover atividades 

sociais, recreativas e 

culturais; 

04070199 1.000,00 € 

  Total 35.500,00€ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção dos 

Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros 

Teixeira Santos e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, concordar 

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

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

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

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

verbalmente, a seguinte declaração: --------------------------------- 

É inquestionável que as comparticipações ora concedidas são, sem 

qualquer dúvida, indispensáveis para as associações beneficiárias, em 

vista à execução do seu plano de atividades. ------------------------ 

Há, no entanto, disparidades, na concessão de tais apoios, que não são 

muito percetíveis. -------------------------------------------------- 

Assim, tal atribuição de apoios deveria estribar-se numa fonte 

reguladora, justificadora dos critérios que estão subjacentes à sua 

concessão junto das associações beneficiarias. ---------------------- 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração: ------------------------------------------------ 

É sua convicção, em coerência com a posição, oportunamente, já 

assumida, neste Executivo, que os apoios financeiros em causa deverão 

ser fundamentados em regulamento municipal aprovado, sobre a matéria, 

no sentido de garantir maior transparência na concessão dos mesmos.- 

Tudo isto, independentemente do mérito dos apoios descritos na 

proposta. ---------------------------------------------------------- 

 

 

3. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL, 

RECREATIVO E DE DEFESA DE SAÚDE PÚBLICA, SEDEADAS NO CONCELHO DE 

CHAVES. PROPOSTA Nº 15/GAP/2015. ------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Exposição de Motivos ----------------------------------------- 
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1. Considerando que na sequência das solicitações de apoio 

financeiro, para o ano de 2015, apresentadas, junto deste Município, 

por Associações, com caráter social, recreativas e de defesa de saúde 

pública, sedeadas no Concelho de Chaves; ---------------------------- 

2. Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista a 

concretização das respetivas atividades e ações, as quais são 

geradoras de dinâmicas sociais, recreativas e de defesa da saúde 

pública; ----------------------------------------------------------- 

3. Considerando que as referidas solicitações foram apresentadas 

pelas Associações que a seguir se identificam, a saber: ------------- 

 A ARAT – Associação de Radioamadores do Alto Tâmega, NIF 510 969 

887, sedeada em Chaves, freguesia de Santa Maria Maior, promotora de 

atividades recreativas e culturais; --------------------------------- 

 A Associação dos Amigos do Animais de Chaves, NIF 507 488 580 

sedeada em Chaves, na Travessa António Gedeão, 20, freguesia de Santa 

Maria Maior, promotora de atividades culturais, de proteção dos 

animais e de defesa da saúde pública; ------------------------------- 

4. Considerando que tais instituições zelam pela defesa da saúde 

pública, pelo desenvolvimento social e recreativo das populações 

locais; ------------------------------------------------------------ 

5. Considerando que, pelo carácter filantrópico de que se revestem 

as entidades em causa, não têm, por si só, capacidade de concretizar 

as atividades que se propõem desenvolver de forma eficaz e 

imediatamente atuante; ---------------------------------------------- 

6. Considerando que os apoios a conceder às entidades inseridas no 

quadro sinótico em anexo à presente proposta, permitirão atingir os 

seguintes objetivos, a saber: --------------------------------------- 

a) Desenvolver projetos de promoção recreativa e de defesa da saúde 

pública; ----------------------------------------------------------- 

b) Apoiar atividades recreativas, sociais e de proteção dos 

animais;------------------------------------------------------------ 

c) Desenvolver atividades de natureza recreativa, educativa e 

cultural; ---------------------------------------------------------- 

7. Considerando que o valor pecuniário que irá ser atribuído, no 

âmbito da presente proposta, corresponde ao 1º semestre do ano de 

2015; -------------------------------------------------------------- 

8. Considerando que no que respeita ao 2º semestre do ano de 2015, 

e de acordo com o respetivo Plano de Atividades, deverá ser concedido 

novo apoio financeiro a todas as associações/entidades identificadas 

no quadro sinótico em anexo; ---------------------------------------- 

9. Considerando que as despesas associadas à proposta se encontram 

sedeadas nas rubricas orçamentais devidamente identificadas em anexo 

- compromissos nº 2015/681 e 2015/682, respetivamente; -------------- 

10. Considerando, por último, que nos termos do disposto na alínea 

u), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro, compete à Câmara Municipal deliberar apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra 

de interesse para o município. -------------------------------------- 

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

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à 

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta e respetivos 

procedimentos: ----------------------------------------------------- 

a) Apoiar financeiramente as entidades identificadas no quadro 

sinótico em anexo à presente Proposta, nos montantes aí consignados, 

em vista a permitir que as mesmas possam desenvolver, em prol da 
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comunidade, as ações e iniciativas constantes do seu plano de 

atividades; -------------------------------------------------------- 

b) Caso a presente Proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 

a. Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, 

bem como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos 

previstos na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto, a qual regula a 

obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela 

Administração Pública a particulares, procedendo à primeira alteração 

ao DL n.º 167/2008, de 26 de agosto, e revoga a Lei n.º 26/94, de 19 

de agosto, e a Lei n.º 104/97, de 13 de setembro; ------------------- 

b. Dar conhecimento às referidas entidades: ---------------------- 

i. Do teor da decisão tomada; ------------------------------------ 

ii. Da obrigatoriedade de apresentação, para consubstanciar o apoio 

financeiro, do Plano Anual de Atividades de 2015, da Certidão 

comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social e da 

Certidão comprovativa da situação tributária regularizada; ---------- 

c. Remetê-la ao Departamento de Coordenação Geral para ulterior 

operacionalização. ------------------------------------------------- 

Chaves, 06 de Março de 2015 ----------------------------------------- 

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

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

Em Anexo: O referido quadro sinótico. -------------------------------

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

Quadro Sinótico ----------------------------------------------------- 

Anexo à Proposta nº 15/GAP/2015 ------------------------------------- 

Associações de interesse social, de saúde pública e recreativo ------ 

Entidade Objetivo(s) a apoiar 
Classificação 

Económica 

Apoio 

financeiro 
Arat - Associação 

Radioamadores Alto 

Tâmega 

Promover atividades 

sociais, recreativas e 

culturais; 

04070199 500,00 € 

Associação dos Amigos dos 

Animais 

Promover atividades 

sociais, proteção dos 

animais e culturais; 

04070199 2.500,00 € 

  Total 3.000,00€ 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção dos 

Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros 

Teixeira Santos e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, concordar 

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

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

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

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

verbalmente, a seguinte declaração: --------------------------------- 

É inquestionável que as comparticipações ora concedidas são, sem 

qualquer dúvida, indispensáveis para as associações beneficiárias, em 

vista à execução do seu plano de atividades. ------------------------ 

Há, no entanto, disparidades, na concessão de tais apoios, que não são 

muito percetíveis. -------------------------------------------------- 

Assim, tal atribuição de apoios deveria estribar-se numa fonte 

reguladora, justificadora dos critérios que estão subjacentes à sua 

concessão junto das associações beneficiarias. ---------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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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: ------------------------------------------------ 

É sua convicção, em coerência com a posição, oportunamente, já 

assumida, neste Executivo, que os apoios financeiros em causa deverão 

ser fundamentados em regulamento municipal aprovado, sobre a matéria, 

no sentido de garantir maior transparência na concessão dos mesmos.- 

Tudo isto, independentemente do mérito dos apoios descritos na 

proposta. ---------------------------------------------------------- 

 

 

4. PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE 

CHAVES E A ASSOCIAÇÃO "CHAVES VIVA". PROPOSTA N.º 18/GAP/2015. ------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Exposição de Motivos ----------------------------------------- 

1. Considerando que a Associação Chaves Viva, NIF 509013740, sedeada 

no Centro Cultural de Chaves, freguesia de Santa Maria Maior, veio 

apresentar um Plano de Atividades para 2015 e solicitar apoio 

financeiro ao Município, em vista ao desenvolvimento de atividades 

recreativas, culturais e de convívio social, as quais sem tal apoio 

não poderão ser levadas a efeito; ----------------------------------- 

2. Considerando que a Associação acima identificada, promove 

atividades de natureza social, cultural, recreativa e juvenil no 

Concelho de Chaves e é, inequivocamente, geradora de dinâmicas de 

solidariedade e de convívio dentro das comunidades em que se insere, 

promovendo o apoio a diversas entidades; ---------------------------- 

3. Considerando a referida Associação tem, entre outros objetivos, 

zelar pelo desenvolvimento intelectual dos cidadãos; Considerando que 

a Associação denominada “Chaves Viva” não tem, por si só, capacidade 

de concretizar as atividades que se propõem desenvolver de forma eficaz 

e imediatamente atuante; -------------------------------------------- 

4.  Considerando que o apoio a conceder à Associação “Chaves Viva”, 

tem em vista a concretização dos seguintes objetivos, a saber: ------ 

a) Desenvolver projetos de entreajuda para benefício da população; - 

b) Desenvolver atividades de natureza social, recreativa, educativa 

e cultural. --------------------------------------------------------- 

5. Considerando que se pretende atribuir uma comparticipação 

financeira à Chaves Viva no valor global de €50 000,00 (cinquenta mil 

euros); ------------------------------------------------------------ 

6. Considerando que no valor global referido no ponto anterior, já 
está incluído o valor da comparticipação financeira aprovada em 

reunião de Câmara Municipal realizada no dia 29/01/2015 (Proposta n.º 

05/GAP/2015), correspondente à quantia de €25 000,00 (vinte e cinco 

mil euros); --------------------------------------------------------- 

7. Considerando que a restante despesa associada à presente proposta, 
no valor de €25 000,00 (vinte e cinco mil euros) se encontra sedeada 

na rubrica orçamental devidamente identificada em anexo - compromissos 

nº 2015/708. --------------------------------------------------------  

8. Considerando, por último, que, nos termos do disposto na alínea u) 
do número 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro, compete à Câmara Municipal deliberar apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra 

de interesse para o Município. -------------------------------------- 

II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 
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Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à 

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta e respetivos 

procedimentos: ----------------------------------------------------- 

a) Autorizar a celebração de um contrato programa de desenvolvimento 

cultural entre o Município de Chaves e a Associação Chaves Viva, 

conforme matriz de contrato programa, contendo as clausulas 

disciplinadoras dos direitos e obrigações das partes signatárias que 

segue em anexo à presente proposta, bem como a atribuição da 

comparticipação financeira de €50 000,002 a favor da Chaves Viva e 

prevista na referida matriz, legitimando, desde já, o Presidente da 

Câmara a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado contrato programa; --------------------------------------- 

b) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos anteriormente 
enunciados, dever-se-á promover a sua publicação em boletim municipal 

e/ou jornal local, no estrito cumprimento do disposto no artigo 56º, 

do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12/09; --------------------------- 

c) O valor da comparticipação financeira atribuída ao abrigo do 

presente contrato-programa deverá, ainda, ser objeto de publicitação 

nos termos e para os efeitos previstos na Lei n.º 64/2013, de 27 de 

agosto, a qual regula a obrigatoriedade de publicitação dos benefícios 

concedidos pela Administração Pública a particulares; --------------- 

d) Logo que tal deliberação venha a ser tomada, deverá a mesma ser 
levada ao conhecimento da referida Associação; ---------------------- 

e) Por último, a deliberação que venha a ser tomada sobre o presente 
assunto deverá ser remetida ao Departamento de Coordenação Geral para 

ulterior operacionalização. ----------------------------------------- 

Chaves, 9 de março de 2015 ------------------------------------------ 

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

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

Em Anexo: ---------------------------------------------------------- 

- Matriz de contrato programa de desenvolvimento cultural; ---------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

Social; ------------------------------------------------------------ 

- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada. -------- 

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

CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL ---------------------- 

Entre -------------------------------------------------------------- 

O Município de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com sede 

no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo 

Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira, e com poderes para o 

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

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

por primeiro outorgante, devidamente autorizado por deliberação da 

Câmara Municipal de ___ de _________ de 2015. ----------------------- 

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

A “Chaves Viva” – Associação Promotora Para o Ensino e Divulgação Das 

Artes e Ofícios da Região Flaviense, seguidamente designada por 

“Chaves Viva” e, neste ato representada respetivamente pela Presidente 

da Direção, Prof. Maria Antónia da Costa Chaves Esteves e Vogal da 

Direção Rufino Augusto Martins, -------------------------------------  

                                                           
2 Este valor já inclui o valor da comparticipação financeira 

correspondente à quantia de €25 000,00 (vinte e cinco mil euros) 

devidamente aprovada em reunião de Câmara Municipal realizada no dia 

29/01/2015 (Proposta n.º 05/GAP/2015). ------------------------------ 
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É celebrado o presente contrato programa de desenvolvimento cultural, 

o qual se regerá pelas seguintes cláusulas: ------------------------- 

CLAUSULA 1ª -------------------------------------------------------- 

OBJECTO ------------------------------------------------------------ 

O presente contrato programa de desenvolvimento cultural tem como 

objeto a gestão de equipamentos culturais, como a Sala Multiusos e 

Auditório do Centro Cultural de Chaves, e outros que venham a ser 

indicados, bem como o desenvolvimento de actividades sócio - 

culturais, de difusão e artísticas, de interesse público, no Concelho 

de Chaves, por parte da Segunda Outorgante, designadamente: --------- 

a) Festival de Reis; --------------------------------------------- 

b) NOITES DE FADO; ----------------------------------------------- 

c) Concertos com a Orquestra do Norte; --------------------------- 

d) Comemoração do 25 de Abril; ----------------------------------- 

e) Festas da Cidade de Chaves; ----------------------------------- 

f) Concertos com as Bandas Filarmónicas do concelho; ------------- 

g) Outonalidades; ------------------------------------------------ 

h) Troca de Saberes Musicais; ------------------------------------ 

i) Festival de Música Tradicional Portuguesa de Chaves; ---------- 

j) Atuação dos Ranchos Folclóricos e dos Grupos Corais e Musicais 

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

k) Chaves Folk; -------------------------------------------------- 

l) Marcha de Tradições Populares; -------------------------------- 

m) Exposições de Artes Plásticas; -------------------------------- 

n) Sabores de Chaves; -------------------------------------------- 

o) Teatro & Companhia; ------------------------------------------- 

p) Ciclo de Cinema Português; ------------------------------------ 

q) Flash Culture; ------------------------------------------------ 

r) Festividades em Honra de Nossa Senhora das Graças; ------------ 

s) Concertos pelas Bandas Filarmónicas - Underground e Halloween; - 

t) Concurso de Talentos; ----------------------------------------- 

u) Festival Cultural – Fusões Improváveis; ----------------------- 

v) Concertos quinzenais; ----------------------------------------- 

w) Flaviae Comedy; ----------------------------------------------- 

x) Cursos Modulares; --------------------------------------------- 

y) Animação Feira dos Santos; ------------------------------------ 

z) Festival de Magia; -------------------------------------------- 

aa) Workshops; ---------------------------------------------------- 

bb)  Gestão de Espaços Culturais e Gestão de Equipamento de Som e 
Luz;---------------------------------------------------------------- 

cc) Protocolos com entidades culturais; --------------------------- 

dd) Apoio às Associações; --------------------------------------- 

ee) Outros projectos, no âmbito da dinamização cultural que a 

Autarquia entenda poderem ser desenvolvidos pela Associação Chaves 

Viva; -------------------------------------------------------------- 

ff) Difusão – Edição e Marketing. --------------------------------- 

CLAUSULA 2ª -------------------------------------------------------- 

ATIVIDADES A DESENVOLVER PELA CHAVES VIVA -------------------------- 

A descrição das atividades a desenvolver pela Segunda outorgante 

encontram-se no Anexo I ao presente Contrato Programa. -------------- 

CLAUSULA 3ª -------------------------------------------------------- 

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ----------------------------------------- 

1. Em vista à concretização das obrigações assumidas pela Associação 

Chaves Viva, em sede do presente contrato programa, o Primeiro 

Outorgante atribui à Segunda Outorgante, uma comparticipação 

Financeira no valor global de 50.000,00 € (cinquenta mil euros). ---- 
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2. Sendo certo que o valor global referido no número anterior, já 

inclui o valor da comparticipação financeira aprovada em reunião de 

Câmara Municipal realizada no dia 29/01/2015 (Proposta n.º 

05/GAP/2015), a favor da Chaves Viva, e correspondente à quantia de 

€25 000,00 (vinte e cinco mil euros); ------------------------------- 

3. Relativamente ao restante valor de €25000,00 (vinte e cinco mil 

euros), a Câmara compromete-se a processar o pagamento de tal montante, 

após a devida aprovação pelo órgão executivo, de acordo com o seguinte 

plano de divisão do valor: ------------------------------------------ 

 Julho/2015  4.166,66€ ------------------------------------- 

 Agosto/2015   4.166,66€ ------------------------------------- 

 Setembro/2015 4.166,66€ ------------------------------------- 

 Outubro/2015 4.166,66€ ------------------------------------- 

 Novembro/2015 4.166,66€ ------------------------------------- 

 Dezembro/2015 4.166,70€ ------------------------------------- 

4.  Sem prejuízo do disposto no ponto anterior, a Chaves Viva 

compromete-se a procurar outras fontes de financiamento, nomeadamente 

através de candidaturas a Programas nacionais ou comunitários, venda 

de espetáculos, aplicação de taxas na utilização dos espaços e 

equipamentos ou angariações de patrocínios privados e públicos. ----- 

CLAUSULA 4ª -------------------------------------------------------- 

DURAÇÃO ------------------------------------------------------------ 

O presente contrato programa de desenvolvimento cultural produz os 

seus efeitos durante o ano de 2015. --------------------------------- 

CLAUSULA 5ª -------------------------------------------------------- 

OBRIGAÇÕES DA SEGUNDA OUTORGANTE ----------------------------------- 

A segunda Outorgante obriga-se a: ---------------------------------- 

a) Executar o programa de atividades que constituem o objeto do 

presente contrato; -------------------------------------------------- 

b) No prazo de 120 dias, após o termo do presente contrato programa, 

a “Chaves Viva” apresentar, à Câmara Municipal, um relatório das 

atividades e contas, que possibilite uma avaliação cabal da 

concretização das obrigações por aquela assumidas. ------------------ 

c) Prestar todas as informações, bem como apresentar comprovativos 

da efetiva realização da despesa acerca da execução deste contrato-

programa sempre que solicitados pela Câmara Municipal de Chaves. ---- 

CLÁUSULA 6ª -------------------------------------------------------- 

(INCUMPRIMENTO) ---------------------------------------------------- 

1. O incumprimento por parte da Segunda Outorgante das obrigações 
referidas na alíneas a) e c), da cláusula 5ª, salvo por razões 

devidamente fundamentadas, concede ao Primeiro Outorgante o direito 

de resolução do contrato. ------------------------------------------- 

2. A resolução do contrato, prevista no número anterior, bem como o 
incumprimento do disposto na alínea b), da cláusula 5ª, confere ao 

Primeiro Outorgante o direito de reaver todas as quantias pagas, quando 

se verifique a impossibilidade de realização dos fins essenciais do 

programa. ---------------------------------------------------------- 

3. Nos demais casos não referidos no número anterior, o incumprimento 
confere à entidade concedente apenas o direito de reduzir 

proporcionalmente a sua comparticipação. ---------------------------- 

CLAUSULA 7ª -------------------------------------------------------- 

PUBLICITAÇÃO ------------------------------------------------------- 

A atribuição da comparticipação financeira prevista na cláusula 3ª é 

objeto de publicitação nos termos e para os efeitos previstos na Lei 

n.º 64/2013, de 27 de agosto, a qual regula a obrigatoriedade de 



                                                                F. 80 

                                                                  _____________________ 
 

publicitação dos benefícios concedidos pela Administração Pública a 

particulares. ------------------------------------------------------ 

CLAUSULA 8ª -------------------------------------------------------- 

DÚVIDAS ------------------------------------------------------------ 

As dúvidas que porventura surjam na aplicação do presente contrato 

programa de colaboração, serão resolvidas por deliberação da Câmara 

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

Chaves, __ de ________de 2015 -------------------------------------- 

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

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

A Associação Chaves Viva ------------------------------------------- 

(Prof. Maria Antónia Esteves) -------------------------------------- 

(Sr. Rufino Augusto Martins) --------------------------------------- 

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

ANEXO I ------------------------------------------------------------ 

(CLAUSULA 2ª, DO CONTRATO-PROGRAMA) -------------------------------- 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A DESENVOLVER PELA CHAVES VIVA ------------ 

1.1. FESTIVAL DE REIS ---------------------------------------------- 
A Chaves Viva compromete-se a realizar vários espetáculos com os 

Ranchos Folclóricos e Associações do concelho, com a finalidade de 

angariação de fundos para essas entidades, como o próprio nome deixa 

antever. ----------------------------------------------------------- 

Seguindo o raciocínio de Cabral, A. (1999:33) “Cantar os reis evoca 

os Reis Magos que, segundo uma tradição, mais ou menos fantasiosa, se 

chamavam Baltasar, Gaspar e Belchior, […] e, vindos do Oriente, 

juntaram as suas comitivas para conjuntamente adorarem o Menino, 

oferecendo-lhe ouro, incenso e mirra. […] -------------------------- 

É uma explicação possível do costume. Outra é, junto às celebrações 

epifânicas, a ideia de dar a boa nova natalícia em termos festivos, 

em troca de alguma recompensa.” ------------------------------------- 

1.2. NOITES DE FADO ------------------------------------------------ 
A Chaves Viva compromete-se a realizar um ciclo de concertos dedicados 

ao fado, envolvendo artistas locais. -------------------------------  

O fado como canção genuína portuguesa, tem em Chaves uma aceitação 

impar. Um concerto de fado é sinónimo de uma grande adesão por parte 

do público. Com os recursos existentes, e dentro das limitações, 

queremos “transformar” o Pavilhão Expoflávia numa Casa de Fados 

tradicional portuguesa, onde todos os talentos/artistas Flavienses ou 

de outras partes do país possam mostrar as suas qualidades, e saborear 

os nossos tradicionais enchidos e presuntos e bebendo dos nossos vinhos 

de qualidade, em suma dotar esta sala de condições próprias de uma 

casa de fados. Como não poderia deixar de ser, o publico como em 

qualquer espetáculo tem de ser parte integrante do mesmo e para tal 

será convidado a subir ao palco para mostrar as suas qualidades para 

cantar ou tocar fado. -----------------------------------------------  

1.3. CONCERTOS COM A ORQUESTRA DO NORTE ----------------------------- 

No âmbito do protocolo estabelecido entre a Associação Norte Cultural 

e a Câmara Municipal de Chaves, a Chaves Viva compromete-se a 

operacionalizar, como já vem sendo habitual, concertos pela Orquestra 

do Norte, a agendar em concordância com ambas as partes. ----------- 

1.4. FESTAS COMEMORATIVAS DO 25 DE ABRIL --------------------------- 

A Chaves Viva compromete-se no apoio logístico nas atividades 

protocolares comemorativas do 25 de Abril. ------------------------- 

1.5. FESTAS DA CIDADE DE CHAVES ------------------------------------ 

A Chaves Viva compromete-se a, durante uma semana, organizar e apoiar 

um conjunto de atividades culturais das mais variadas áreas. -------- 
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As noites serão preenchidas com muita animação. O auge de atividades 

culturais é atingido no dia 8 de Julho, com um concerto proporcionado 

pelas nossas bandas filarmónicas, com um conjunto musical e com 

inauguração de exposições, entre outras iniciativas. ---------------- 

1.6. CONCERTOS COM BANDAS FILARMÓNICAS DO CONCELHO ------------------ 

A Chaves Viva compromete-se a operacionalizar no âmbito de um protocolo 

entre o Município de Chaves e as Bandas Filarmónicas do concelho de 

Chaves, vários concertos ao longo do ano, no Auditório do Centro 

Cultural de Chaves e ao ar livre, no Verão. ------------------------- 

1.7. OUTONALIDADES -------------------------------------------------- 

A Chaves Viva compromete-se a apresentar o “Outonalidades”. ---------  

O circuito português de música ao vivo “OuTonalidades”, que vai para 

a sua 17ª edição, estendeu a sua implantação em 2009 a quase toda a 

geografia nacional.------------------------------------------------- 

Além disso, na sua 12ª edição, o OuTonalidades estabeleceu um convénio 

com a AGADIC - Axencia Galega das Industrias Culturais (ex. IGAEM) que 

garante o inédito alargamento do circuito também à Galiza. ---------- 

Participam vários grupos portugueses do OuTonalidades na Galiza e 

garante-se a presença, no circuito português, de grupos da Rede Galega 

de Música ao Vivo. -------------------------------------------------- 

O OuTonalidades emerge como um circuito que estimula o sentido de rede 

de pequenos espetáculos em pequenos espaços mas com o envolvimento e 

visibilidade dos grandes acontecimentos. ---------------------------- 

Promove a divulgação dos espaços a um público geograficamente diverso 

e, especialmente, faculta baixo custo para espetáculos, tendo em conta 

a sua qualidade. Com este evento pretende cativar-se públicos para 

propostas inéditas no circuito, provocando a migração que tem feito 

deste circuito ponto de referência e envolvimento regional. --------- 

1.8. TROCA DE SABERES MUSICAIS -------------------------------------- 

A Chaves Viva compromete-se a, no âmbito de uma política de apoio e 

fomento aos músicos da região, num fim de semana a designar, no mês 

de Junho, realizar um encontro para que todos os interessados nesta 

arte partilhem ideias e saberes. ------------------------------------ 

Durante esse dia, serão, realizados workshops com vários instrumentos 

musicais, de uma forma interativa, onde todos podem participar e trocar 

opiniões. Paralelamente decorrerá uma feira de objetos/instrumentos 

musicais para trocas ou vendas de artigos musicais. ---------------- 

1.9. FESTIVAL DE MÚSICA TRADICIONAL PORTUGUESA DE CHAVES ----------- 

A Chaves Viva compromete-se a realizar o festival denominado “Música 

Tradicional Portuguesa de Chaves” para dar a conhecer aos mais novos, 

as músicas do povo transmontano e garantir um passo mais, na 

preservação temporal das mesmas. ------------------------------------ 

1.10. ATUAÇÃO DOS RANCHOS FOLCLÓRICOS E DOS GRUPOS CORAIS E MUSICAIS 

DE CHAVES ----------------------------------------------------------- 

A Chaves Viva compromete-se na realização de atuações com os ranchos 

do concelho de Chaves, assim como atuações com o Grupo Coral e outros 

grupos Musicais de Chaves. ------------------------------------------ 

1.11. CHAVES FOLK --------------------------------------------------- 

A Chaves Viva compromete-se a dinamizar e apoiar os Grupos Folclóricos 

do concelho ao longo do ano e mais aprofundadamente na atividade Chaves 

Folk. -------------------------------------------------------------- 

Este evento é composto por uma atuação dos ranchos folclóricos locais. 

Este festival vai de encontro à política de preservação e divulgação 

da recolha etnográfica, não só do concelho, como também de outras 

regiões do país. --------------------------------------------------- 

Consciente da necessidade de transmitir às novas gerações o gosto pela 

música, pelos trajes e pela cultura popular portuguesa, a associação 
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Chaves Viva decidiu retomar esta iniciativa em 2013, a pedido dos 

vários ranchos do concelho de Chaves. ------------------------------ 

1.12. MARCHA DE TRADIÇÕES POPULARES -------------------------------- 

A Chaves Viva compromete-se a realizar uma ação sociocultural, 

composta por um conjunto de atividades de animação, que envolvam todas 

as juntas de freguesia, associados individuais e coletivos da Chaves 

Viva e todas as associações culturais e recreativas do concelho. ---  

O objetivo é a preservação e divulgação das Tradições Populares de 

cada freguesia do concelho de Chaves e simultaneamente atrair 

visitantes e turistas ao nosso concelho. Este tipo de iniciativas 

mobiliza muitas pessoas e torna-se de grande interesse para a 

população, porque participa e colabora ativamente, assim como para 

quem nos visita, pois fica a perceber um pouco mais do património 

cultural imaterial deste concelho. --------------------------------- 

Serão abrangidas as seguintes categorias: Artesanato, Agricultura 

tradicional, Literatura popular de tradição oral, Festas e Romarias, 

Gastronomia, Medicina Popular, Jogos Populares, Festividades Cíclicas, 

Santos Populares Juninos, entre outras tradições populares (matança 

do porco, confeção de enchidos, Chega de bois, Chega de galos, Serrada 

da Velha, Partida do Burro, Encomendar as almas, Maias e Comadres e 

Compadres…) -------------------------------------------------------- 

1.13. EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS ---------------------------------- 

A Associação Chaves Viva compromete-se à realização constante de 

exposições de Artes Plásticas na Sala Multiusos do Centro Cultural de 

Chaves e sempre que autorizado no Hotel Casino Chaves, Vidago Palace 

Hotel, Galerias em Valpaços e Verin, entre outras. Tais exposições 

terão um carácter didático e pedagógico que as direcione para a 

população em geral e escolar. Pretende-se divulgar e promover o 

trabalho de artistas plásticos flavienses. Ao longo do ano serão 

apresentados também trabalhos de artistas nacionais ou estrangeiros 

de forma a permitir o intercâmbio de ideias e técnicas artísticas. 

Tem-se a preocupação constante de ir lançando novos talentos no extenso 

mundo das artes plásticas e simultaneamente incentivar os grandes 

nomes da arte flaviense a apresentar exposições e as novas criações 

ao público. --------------------------------------------------------- 

1.14. SABORES DE CHAVES --------------------------------------------- 

 A Chaves Viva compromete-se a apoiar a Câmara Municipal de Chaves, 

nos Certames “Sabores de Chaves” realizados ao longo do ano. ------- 

Estes eventos aliam os saberes artesanais e os sabores gastronómicos 

da região. ---------------------------------------------------------- 

Esta iniciativa apoia a economia local e é dirigida aos consumidores 

(locais/regionais, nacionais e espanhóis) que habitualmente compram 

produtos tradicionais de reconhecida qualidade e que apreciam eventos 

com bons momentos de animação e lazer. ------------------------------ 

1.15. TEATRO & COMPANHIA -------------------------------------------- 

A Chaves Viva compromete-se à apresentação do Teatro & Companhia, uma 

iniciativa conjunta entre a Associação Chaves Viva e o TEF – Teatro 

Experimental Flaviense. --------------------------------------------- 

É composto por vários espetáculos, seguindo uma estratégia de 

descentralização do teatro, que se pretende consolidar. ------------- 

1.16. CICLO DE CINEMA PORTUGUÊS ------------------------------------- 

A Chaves Viva compromete-se a realizar, mediante aprovação do 

Ministério da Cultura, o Ciclo do Cinema Português. No seguimento do 

que tem sido feito em anos anteriores, será realizada uma candidatura 

ao ICA. No caso de ser aprovada, serão exibidos filmes de produção 

nacional. Ambicionamos com isto manter uma campanha a favor do nosso 

cinema e permitir ao público o visionamento de diversas obras que de 
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outra forma nunca poderiam ser vistas, enquadrado numa política de 

criação e formação de público, pois consideramos premente sensibilizar 

em particular os jovens para a importância que a criação 

cinematográfica nacional tem na afirmação da nossa cultura. Será a 

sétima edição deste ciclo de cinema português. ---------------------- 

1.17. FLASH CULTURE ------------------------------------------------- 

A Chaves Viva compromete-se na senda de uma política de apoio às 

associações locais, temos como objetivo, dar a conhecer vários 

projetos musicais e teatrais ao público flaviense criando para isso 

parcerias com vários agentes culturais e empresas ligadas à atividade 

Turística. A Associação Chaves Viva tem o dever e a missão no nosso 

ponto de vista, de incentivar a circulação da música e teatro ao vivo 

em espaços de café-concerto, bares associativos ou pequenas salas ou 

empresas (Hotéis, restaurantes…).  O circuito será coordenado pela 

Associação Chaves Viva, em colaboração direta com inúmeros parceiros 

(Municípios, Teatros, Associações, empresas de Turismo…), com o 

objetivo de criar uma grande rede de programação que junte grupos 

emergentes e reconhecidos, todos de inegável qualidade, para grandes 

noites. Este protocolo estabelecido com as várias entidades, consiste 

em criar um circuito de música e teatro ao vivo no concelho de Chaves, 

ou seja “levar cultura” até as pessoas não precisando de se deslocarem 

para um local específico. Numa primeira fase apenas no concelho de 

chaves, com perspetiva de levar este programa a outras cidades. ----- 

1.18. FESTIVIDADES EM HONRA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ------------- 

A Chaves Viva compromete-se a realizar no terceiro fim-de-semana do 

mês de Setembro mais uma edição das Festividades em Honra de Nossa 

Senhora das Graças. ------------------------------------------------- 

Trata-se de um evento de cariz religioso e baseado na tradição. Para 

a sua prossecução contamos novamente com a colaboração da Paróquia de 

Santa Maria Maior e Paróquia da Madalena como coorganizadores e com 

todas as paróquias do concelho como impulsionadoras da importância da 

religião na vida das suas comunidades. ------------------------------ 

1.19. CONCERTOS PELAS BANDAS DE GARAGEM [UNDERGROUND e HALLOWEEN] -- 

A Chaves Viva compromete-se a realizar durante o ano, espetáculos com 

as várias bandas de garagem a fim de promover a sua criatividade e 

dinamismo. --------------------------------------------------------- 

Estes concertos serão realizados na Garagem do Centro Cultural de 

Chaves e culminaram no Underground. Este evento, enquadrado na Feira 

dos Santos, terá três noites temáticas, em que os artistas flavienses 

terão o papel principal. -------------------------------------------- 

Na primeira “A noite de Halloween “ ou “Noite das Bruxas” em que irá 

ser montado todo um cenário de acordo com o tema e com música 

associada, na segunda noite caberá às bandas de garagem do Concelho e 

posteriormente aos dj”s a animação da mesma, na terceira noite o palco 

será novamente dos músicos flavienses dedicados aos sons do rock 

alternativo e de outros tipos de música. ---------------------------- 

1.20. CONCURSO DE TALENTOS ----------------------------------------- 

A Chaves Viva tem como seu principal objetivo a promoção das artes e 

ofícios da região flaviense. Neste sentido, compromete-se a realizar 

o Concurso de Talentos que poderá facultar a oportunidade de 

participar, individualmente ou em grupo, a todos os interessados, dos 

mais diversos ramos artísticos, podendo existir mesmo uma simbiose de 

artes (ex: música, teatro, dança/etnografia, artes plásticas, 

cinema…). ---------------------------------------------------------- 

1.21. FESTIVAL CULTURAL – FUSÕES IMPROVÁVEIS ------------------------ 

A Chaves Viva compromete-se, no seguimento de uma política de apoio e 

divulgação das artes e cultura da região, a realizar um evento de uma 
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enorme heterogeneidade artística e cultural. Tendo como cenário ideal 

o parque do Centro Cultural de Chaves, existindo aqui “palcos 

improvisados”, utilizando assim as várias plataformas por exemplo o 

patamar de acesso ao edifício da Chaves Viva, o patamar que divide o 

Ponto Já e a Sala Multiusos, o Túnel de acesso ao Auditório, entre 

outros locais, que aqui se encontram com características de enorme 

valia para a realização deste evento. Para que este evento seja 

possível, serão convidados, “artistas da terra” de variados estilos 

musicais e de variadas formas artísticas, como pintura, escultura, 

teatro e todo um conjunto de animação contínua, num dia que se quer 

que seja de muita animação e acima de tudo, de apoio e divulgação dos 

artistas da região. ------------------------------------------------ 

Este evento, como não poderia deixar de ser, será complementado por 

bares espalhados pelo centro cultural, onde será possível não só beber 

e saborear o comum de uma festa, mas também, tentar, que a gastronomia 

e vinhos da nossa região, tenha uma grande enfoque, neste evento, 

tendo como objetivo com isto dar a conhecer os sabores da nossa terra.  

1.22. CONCERTOS QUINZENAIS ----------------------------------------- 

A Chaves Viva compromete-se a realizar atividades culturais de 

interesse, durante o ano, quer seja uma das atrás mencionadas, quer 

seja outra atividade, essencialmente concertos musicais que poderão 

ir do Clássico ao Jazz, do Popular ao Folk, do Etnográfico à Musica 

Coral. Nestes concertos a matriz cultural local terá uma presença 

constante. --------------------------------------------------------- 

1.23. FLAVIAE COMEDY ----------------------------------------------- 

A Chaves Viva compromete-se a realizar um espetáculo de comédia e 

stand up, para captação de novos talentos flavienses e trazer alguns 

comediantes nacionais, credíveis. ----------------------------------- 

1.24. CURSOS MODULARES --------------------------------------------- 

De encontro com o objetivo social da Chaves Viva, presente na alinha 

a) e c) dos estatutos, (o ensino, a valorização e a promoção da 

cultura, designadamente nas áreas da pintura e artesanato, realização 

de ateliers, inventariação, produção e divulgação da arte, dos ofícios 

artísticos e do artesanato) e no âmbito de uma parceria criada em 2014 

com o IEFP, a Chaves Viva pretende desenvolver ao longo do ano de 

2015, vários cursos modulares dentro do âmbito de atuação da Chaves 

Viva. Os cursos terão de 25 a 300 horas e os inscritos recebem uma 

bolsa de formação comparticipada pelo IEFP. Até ao momento os cursos 

já realizados foram: pintura, olaria, animação sociocultural, turismo 

e lazer e tecelagem. ----------------------------------------------- 

1.25. ANIMAÇÃO FEIRA DOS SANTOS ------------------------------------- 

A Chaves Viva compromete-se, a realizar a Animação da Feira dos Santos 

2015, se for contratualizado o serviço pela entidade responsável por 

este evento. ------------------------------------------------------- 

“A animação de um determinado local, respeitando os princípios […] 

ambientais, sociais e culturais, deve ser levada a efeito envolvendo 

as pessoas e/ou associações da região, tendo em vista o benefício 

direto a esta mesma comunidade.” -----------------------------------  

É com base neste princípio que apresentaremos uma proposta de animação. 

1.26. FESTIVAL DE MAGIA -------------------------------------------- 

A Chaves Viva compromete-se a realizar uma atividade nesta vertente 

cultural mágica. --------------------------------------------------- 

«Arte do ilusionismo: criar ilusões que confundem e surpreendem para 

dar a impressão de que o impossível acontece». Esta é a definição que 

se aplica ao fim-de-semana “mágico” que a cidade de Chaves viverá. 

Aparecimentos e desaparecimentos, transformações e alquimias, leituras 

de mentes e desafios das leis da física e da lógica, tudo acontecerá 
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no 4º Encontro Internacional de Magia, no Auditório do Centro Cultural 

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

1.27. WORKSHOPS ---------------------------------------------------- 

A Chaves Viva como a entidade mãe de todas as associações culturais 

do concelho tem aqui o papel de apoio às várias coletividades neste 

âmbito e para tal irá organizar ao longo do ano vários workshops de 

artesanato tradicional de Chaves. Todas estas peças criadas ao longo 

do ano farão parte de uma exposição a realizar na época Natalícia 2014 

e cuja venda reverterá para a Chaves Viva, de forma a angariar fundos 

para continuar com o projeto “Workshops de artesanato” em anos 

vindouros. --------------------------------------------------------- 

1.28. GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E GESTÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ 

A Chaves Viva compromete-se a gerir a Sala Multiusos do Centro Cultural 

de Chaves, Auditório do Centro Cultural de Chaves e Equipamento de Som 

e Luz, Cadeiras e outros equipamentos quer para utilização própria, 

quer para apoio a outras entidades. --------------------------------- 

1.29. PROTOCOLOS COM ENTIDADES CULTURAIS ---------------------------- 

A Chaves Viva compromete-se a manter os protocolos de cooperação com 

Entidades Culturais do país e estrangeiro, com o objetivo de apresentar 

em Chaves, novidades e eventos interessantes, quer diretamente, quer 

através do Município de Chaves. ------------------------------------- 

Prosseguirá com os Protocolos com: ---------------------------------- 

o Projeto Eurocidade, Ayuntamiento de Verin, Hotel Vidago Palace e 

Hotel Casino (Exposições de Artes Plásticas) ------------------------ 

o ICA (Instituto Cinema e Audiovisuais) (Ciclo de cinema Português)- 

o Associação D´Orfeu - Águeda (Outonalidades); ------------------- 

o Associação Norte Portugal (Concertos com a Orquestra do Norte); - 

o Bandas Filarmónicas do Concelho de Chaves ---------------------- 

o Ranchos Folclóricos do Concelho de Chaves ---------------------- 

o Academia de Artes de Chaves (Apoio logístico a concertos) ------ 

o Teatro Experimental Flaviense (Teatro & Companhia) ------------- 

o Paróquias do concelho (Festividades de Nossa Senhora das Graças)- 

o Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Escolas Secundárias 

(estágios curriculares nas áreas adjacentes à Chaves Viva) ---------- 

o ACISAT (animação Feira dos Santos) ----------------------------- 

o IEFP (cursos modulares e estágios curriculares) ---------------- 

1.30. APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES ------------------------------------------ 

A Chaves Viva compromete-se a apoiar as associações culturais e 

estabelecimentos de educação do concelho de Chaves, estimulando e 

colaborando na organização de espetáculos, exposições, através da 

cedência de espaços e equipamentos de som e luz. -------------------- 

1.31. OUTROS PROJECTOS QUE A AUTARQUIA ENTENDA PODEREM SER 

DESENVOLVIDOS PELA ASSOCIAÇÃO CHAVES VIVA -------------------------- 

A Chaves Viva compromete-se a desenvolver todos os projetos que a 

Autarquia lhe incumba. ---------------------------------------------- 

1.32. DIFUSÃO – EDIÇÃO E MARKETING ---------------------------------- 

A Chaves Viva compromete-se: ---------------------------------------- 

 Compilação de dados e distribuição da Agenda Cultural mensal;-- 

 Cartazes de todos os eventos; --------------------------------- 

 Pendões e out doors; ------------------------------------------ 

 Catálogos das exposições; ------------------------------------- 

 Convites; ----------------------------------------------------- 

 Atualização da pág. Web da Associação; ------------------------ 

 Gestão e atualização de página do facebook e blog da Associação; 

 Atualização da base de dados de contactos info-mail. ---------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

  

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

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 1. -- 

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 2. -- 

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

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

 

 

3.3. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – DELFINA MARIA 

BATISTA ALVES DOS SANTOS – LUGAR DE PENADA, FREGUESIA DE VIDAGO, 

ARCOSSÓ, SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 

DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 

25.02.2015. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1- INTRODUÇÂO------------------------------------------------------- 

1.1- Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação 

Geral com o nº 266/15, de 18-02-2015, a requerente na qualidade de 

futura donatária de 1/10 indiviso do prédio rústico sito no lugar de 

Penada, inscrito na matriz predial da União das freguesias de Vidago, 

Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras sob o artigo 1453º e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 

615/20090806, solicitou a emissão de parecer favorável a que se refere 

o artigo 54º da Lei nº 54/91, de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, 

de 23/08, para instruir a escritura de doação de 18 194/100 000 avos 

indivisos do referido prédio rústico, em que é doador o seu pai, Srº 

Orlando Alves Rosa a favor dos seus filhos, Srº José Afonso Batista 

Alves e Dª Delfina Maria Batista Alves dos Santos, ora requerente.--- 
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1.2- Em anexo ao seu pedido, a interessada apresenta os seguintes 

elementos:---------------------------------------------------------- 

-Caderneta Predial Rústica – Modelo A do prédio rústico inscrito na 

matriz predial da União das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

Vilarinho das Paranheiras sob o artigo 1453º.------------------------ 

-Extrato da Planta de Ordenamento nº 61 A, à escala 1/10 000, com a 

localização do referido prédio rústico.------------------------------ 

-Planta de localização à escala 1/10 000.---------------------------- 

-Fotocópia do número de contribuinte da requerente.------------------ 

-Certidão da Conservatória do Registo Predial do prédio rústico, 

objecto do pedido.--------------------------------------------------- 

2-PARECER----------------------------------------------------------- 

2.1-Enquadramento do pedido na Lei----------------------------------- 

2.1.1-De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, 

de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, sob a epígrafe “Medidas 

Preventivas”, a celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos 

entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal da situação 

dos prédios”.------------------------------------------------------- 

2.1.2-Também, de acordo com o que se encontra estabelecido no nº 2 do 

mesmo artigo, o “parecer previsto no número anterior só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou dele 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”.-------- 

2.2-Enquadramento do prédio rústico nos Instrumentos de Planeamento 

Territorial--------------------------------------------------------- 

Tendo em conta a demarcação constante no extracto da planta de 

ordenamento nº 61 A do Plano Diretor Municipal, à escala 1/10 000, 

apresentada pela interessada, o prédio rústico a que se reporta o 

pedido em questão, integra-se nas classes de espaços constantes no 

quadro síntese que se segue:----------------------------------------- 

QUADRO SÍNTESE 

 

ARTIGOS 

 

TIPOS DE ESPAÇOS DE ACORDO COM 

AS PLANTAS DE ORDENAMENTO DO 

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

 

FUTUROS 

COMPROPRIETÁRIOS DOS 

PRÈDIOS 

 

1453º 

 

O prédio rústico insere-se no 

espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e Florestais), 

Categoria 4.3 (espaços Agro-

Florestais Comuns), parcialmente 

na Sub-Categoria 4.3.A (Espaços 

Agro-Florestais Comuns), e a 

parte restante na Sub-Categoria 

4.3.B (Espaços Agro-Florestais 

Condicionados – REN). 

 

 

 

10000/100000 – Delfina 

Maria Batista Alves 

Santos 

8194/100000 – José 

Afonso Batista Alves 

74236/100000 – Alberto 

Augusto Ruivo 

7570/100000 – Alberto 

Batista  

 

2.3-Especificidades do pedido---------------------------------------- 

O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de doação, de 18 

194/100 000 avos indivisos do prédio rústico inscrito na matriz predial 

da União da freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras sob o artigo 1453º e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves com o nº 615/20090806, a favor dos filhos do doador, 
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o Srº José Afonso Batista Alves e a Dª Delfina Maria Batista Alves 

Santos, visando a constituição de compropriedade, não pretendendo a 

interessada a divisão física do mesmo.------------------------------- 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

3.1-Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de doação, visando o aumento do número de compartes3 do 

prédio rústico supra referido, sem parcelamento físico, situação 

diferente daquela que a Lei pretende salvaguardar nos termos do nº 2 

do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, 

de 23/08 (parcelamento físico em violação do regime legal dos 

loteamentos urbanos);----------------------------------------------- 

3.2-Estes Serviços Técnicos são de entendimento que o pedido formulado 

é passível de ser atendido favoravelmente, propondo-se ao Executivo 

que emita parecer favorável à constituição da compropriedade 

requerida.---------------------------------------------------------- 

3.3-Considerando que a requerente solicita a emissão de certidão, 

propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer 

técnico.------------------------------------------------------------ 

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

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

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 25.02.2015:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

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

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

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 10/03/2015.------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 10/03/2015.----------------------------------------- 

Visto. Concordo. A reunião de Câmara para deliberação.--------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – MARIA CRISTINA 

REIS SANTOS – FREGUESIAS DE REDONDELO E VILELA DO TÂMEGA – INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO 

REI DE 24.02.2015.--------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------- 

1.1-Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação 

Geral com o nº 198/15, de 06-02-2015, a Drª Maria Cristina dos Reis 

Santos, notária do Cartório Notarial, sito na Praça do Brasil, Edifício 

Praça do Brasil, loja 17, solicita a emissão de parecer favorável, a 

que se refere o artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei 

nº 64/2003, de 23/08, para instruir a respectiva escritura de doação 

dos prédios rústicos a seguir descritos a favor de Mário da Silva 

Cardoso, de Lúcia da Silva Cardoso e de António da Silva Cardoso, na 

proporção de um terço indiviso para cada donatário em todos os prédios 

rústicos:----------------------------------------------------------- 

                                                           
3 O sublinhado é nosso----------------------------------------------- 
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-Prédio rústico, sito no lugar da Relva, inscrito na matriz predial 

da freguesia de Redondelo sob o artigo 2874º, com a área de 4 000 m2 

e não descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves.-------- 

-Prédio rústico, sito no lugar da Relva, inscrito na matriz predial 

da freguesia de Redondelo sob o artigo 2876º, com a área de 2 100 m2 

e não descrito na C.R.P.C.------------------------------------------- 

 -Prédio rústico, sito no lugar da Relva, inscrito na matriz predial 

da freguesia de Redondelo sob o artigo 2155º, com a área de 220 m2 e 

não descrito na C.R.P.C.--------------------------------------------- 

-Prédio rústico, sito no lugar do Barreiro, inscrito na matriz predial 

da freguesia de Vilela do Tâmega sob o artigo 209º, com a área de 200 

m2 e não descrito na C.R.P.C.---------------------------------------- 

1.2-Em anexo ao seu pedido, a requerente apresenta os seguintes 

elementos:---------------------------------------------------------- 

-Cadernetas prediais rústicas – Modelo A dos prédios rústicos 

inscritos na matriz predial da freguesia de Redondelo, sob os artigos 

2874º, 2876º e 2155º e inscrito na matriz predial da freguesia de 

Vilela do Tâmega sob o artigo 209º.---------------------------------- 

-Plantas de localização à escala 1/5 000, com a localização dos 

referidos prédios rústicos.------------------------------------------ 

2-PARECER----------------------------------------------------------- 

2.1-Enquadramento do pedido na Lei----------------------------------- 

2.1.1-De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, 

de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, sob a epígrafe “Medidas 

Preventivas”, a celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos 

entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal da situação 

dos prédios”.------------------------------------------------------- 

2.1.2-Também, de acordo com o que se encontra estabelecido no nº 2 do 

mesmo artigo, o “parecer previsto no número anterior só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou dele 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”.-------- 

2.2-Enquadramento do prédio rústico nos Instrumentos de Planeamento 

Territorial--------------------------------------------------------- 

Tendo em conta a demarcação constante nas plantas de localização, 

constantes no processo, de acordo com os extractos da Planta de 

Ordenamento nº 47 A, à escala 1/10 000, dos quais se anexam fotocópias, 

os prédios rústicos a que se reportam o pedido em questão, integram-

se nas classes de espaços constantes no quadro síntese que se segue: 

QUADRO SÍNTESE ------------------------------------------------------ 

 

ARTIGOS 

 

TIPOS DE ESPAÇOS DE ACORDO 

COM AS PLANTAS DE ORDENAMENTO 

DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

 

 

FUTUROS 

COMPROPRIETÁRIOS DOS 

PRÈDIOS 

 

2876º 

 

O prédio rústico insere-se no 

espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e florestais), na 

Categoria 4.3 (Espaços Agro-

Florestais Comuns), Sub-

Categoria 4.3.A (Espaços Agro-

Florestais Comuns). 

  

 

1/3 – Mário da Silva 

Cardoso 

1/3 – Lúcia da Silva 

Cardoso 

1/3 – António da Silva 

Cardoso 
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2874º 

 

O prédio rústico insere-se no 

espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e florestais), na 

Categoria 4.3 (Espaços Agro-

Florestais Comuns), Sub-

Categoria 4.3.A (Espaços Agro-

Florestais Comuns). 

 

 

1/3 – Mário da Silva 

Cardoso 

1/3 – Lúcia da Silva 

Cardoso 

1/3 – António da Silva 

Cardoso 

 

 

2155º 

 

 

 

O prédio rústico insere-se no 

espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e florestais), na 

Categoria 4.2 (Espaços 

Agrícolas), Sub-Categoria 

4.2.A (Espaços Agrícolas 

Defendidos - RAN). 

 

 

1/3 – Mário da Silva 

Cardoso 

1/3 – Lúcia da Silva 

Cardoso 

1/3 – António da Silva 

Cardoso 

 

 

209º 

 

 

O prédio rústico insere-se no 

espaço da classe 1 (Espaços 

Urbanos e Urbanizáveis), na 

Categoria 1.3 (Outros 

Aglomerados). 

 

 

1/3 – Mário da Silva 

Cardoso 

1/3 – Lúcia da Silva 

Cardoso 

1/3 – António da Silva 

Cardoso 

 

 

2.3-Especificidades do pedido---------------------------------------- 

O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de doação dos 

prédios rústicos inscritos na matriz predial da freguesia de Redondelo 

sob os artigos 2876º, 2874º e 2155º e do prédio rústico inscrito na 

matriz predial da freguesia de Vilela do Tâmega a favor de Mário da 

Silva Cardoso, de Lúcia da Silva Cardoso e de António da Silva Cardoso, 

na proporção de um terço indiviso para cada donatário em todos os 

prédios rústicos, visando a constituição de compropriedade, não 

pretendendo os interessados a divisão física dos mesmos.------------- 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

3.1-Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de doação, visando a constituição de compropriedade4 dos 

prédios rústicos, supra referidos, sem parcelamento físico, situação 

diferente daquela que a Lei pretende salvaguardar nos termos do nº 2 

do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, 

de 23/08 (parcelamento físico em violação do regime legal dos 

loteamentos urbanos);----------------------------------------------- 

3.2-Estes Serviços Técnicos são de entendimento que o pedido formulado 

é passível de ser atendido favoravelmente, propondo-se ao Executivo 

que emita parecer favorável à constituição de compropriedade dos 

prédios rústicos acima identificados.-------------------------------- 

3.3-Considerando que a requerente solicita a emissão de certidão, 

propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer 

técnico.------------------------------------------------------------ 

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

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

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 25.02.2015:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

                                                           
4 O sublinhado é nosso.---------------------------------------------- 
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regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

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

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 10/03/2015.------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 10/03/2015.----------------------------------------- 

Visto. Concordo. A reunião de Câmara para deliberação.--------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. REFORÇO DO CAUDAL DE ÁGUA TERMAL PARA AS TERMAS DE CHAVES – 

RELATÓRIO FINAL. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 60/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ------—- 

I – Enquadramento---------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2ª. Série, nº 13, de 20 de janeiro de 2015, concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada por 

“Reforço do Caudal de Água Termal para as Termas de Chaves”.--------- 

II – Fundamentação-------------------------------------------------

Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da 

empreitada à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e 

Obras Públicas, S.A.”, pelo valor de 271.999,00 € (Duzentos e setenta 

e um mil, novecentos e noventa e nove euros), IVA não incluído.------ 

Promoveu-se de imediato à respetiva audiência prévia escrita e nenhum 

dos concorrentes apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da 

decisão.------------------------------------------------------------ 

III – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte:----

Propõe-se a aprovação do relatório final da empreitada “Reforço do 

Caudal de Água Termal para as Termas de Chaves”, e a adjudicação à 

empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras 

Públicas, S.A.”, pelo valor de 271.999,00 € (Duzentos e setenta e um 

mil, novecentos e noventa e nove euros), IVA não incluído, com um 

prazo de execução de 150 dias, remetendo-se o mesmo “relatório final 

“ à entidade competente para autorizar despesa, no caso, a Câmara 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

Nos termos do n.º 4 do art.º 126 do citado código, que sejam dados 10 

dias ao adjudicatário para apresentar os documentos de habilitação 

referidos nos pontos 1 e 2 do art.º 81 do mesmo código. ------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 06 de março de 2015. --------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final ------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

RELATÓRIO FINAL -----------------------------------------------------

Aos 06 dias do mês de março de 2015, na Divisão de obras Públicas, 

reuniu o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído 

pelos seguintes membros: -------------------------------------------- 

- Presidente: Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe de Divisão 

de Obras Públicas;--------------------------------------------------- 

- 1 º Vogal: Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Técnica Superior 

Divisão de Obras Públicas; ------------------------------------------ 

 - 2.º Vogal: Vítor Joaquim Fernandes Pereira, Técnico Superior da 

Divisão de Obras Públicas; ------------------------------------------

com o fim de tornar definitivo o relatório preliminar – sentido de 

adjudicação, no sentido de permitir a prática do ato adjudicatório, 

no âmbito do presente procedimento. --------------------------------- 

No passado dia 25 de fevereiro procedeu-se á notificação do projeto 

de decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedidos 5 dias 

para se pronunciarem sobre o mesmo ---------------------------------- 

Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos concorrentes 

apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da decisão.----------- 

Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte:--------------- 

a) Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação, o sentido de 

adjudicação exposto no relatório preliminar – adjudicação da 

empreitada “Reforço do Caudal de Água Termal para as Termas de Chaves” 

à empresa “Anteros Empreitadas Sociedade de Construção e Obras 

Públicas S.A.,” pelo valor de 271.999,00 € (Duzentos e setenta e um 

mil, novecentos e noventa e nove euros), IVA não incluído, com um 

prazo de execução de 150 dias, remetendo-se o mesmo – relatório final 

– à entidade competente para autorizar despesa, no caso, a Câmara 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

b) Nos termos do n.º 4 do art.º 126 do citado código, que sejam dados 
10 dias ao adjudicatário para apresentar os documentos de habilitação 

referidos nos pontos 1 e 2 do art.º 81 do mesmo código. ------------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai 

ser assinado pelos membros do júri. --------------------------------- 

O Júri -------------------------------------------------------------- 

O Presidente -------------------------------------------------------- 

(Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------------- 

Os Vogais ----------------------------------------------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra) --------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

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

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

DELGADO, DE 2015.03.09. ---------------------------------------------  

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 

2015.03.09. --------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE AO AQUANATTUR – REPROGRAMAÇÃO DE 

TRABALHOS. --------------------------------------------------------- 
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Foi presente a informação nº 61/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ------—- 

I – Antecedentes----------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

Republica, 2.ª Série, n.º 235 de 5 de Dezembro de 2012, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Requalificação 

da Envolvente do AQUANATUR”.----------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 5 de Agosto de 2013, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “SINOP, Sociedade de Infraestruturas e Obras Públicas, 

S.A.”, a execução da referida empreitada.---------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 9 de 

Setembro de 2013.---------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.920.530,34€ (Um milhão, 

novecentos e vinte mil, quinhentos e trinta euros e trinta e quatro 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor.------- 

5. Prazo de execução da obra, 365 dias. --------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 27 de Novembro de 2013. --------------------------------- 

7.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 19 de Dezembro de 2013, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 23 de Dezembro de 2013. ---------------------- 

8. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 7 de Novembro de 2014, o Município de Chaves aprovou 

lista de Erros e Omissões de projeto no valor de 7.765,11€, com um 

prazo de execução de 5 dias. ---------------------------------------- 

9. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 19 de Dezembro de 2014, o Município de Chaves aprovou 

uma prorrogação graciosa de 60 dias. -------------------------------- 

10. O adjudicatário da obra vem, através de oficio que deu entrada 

nos serviços do Município do dia 25 de Fevereiro de 2015, com o registo 

n.º 2241, solicitar prorrogação do prazo de execução, até 31 de Março 

de 2015, alegando o seguinte que: ----------------------------------- 

10.1 Durante estes últimos dois meses temos atravessado temperaturas 

baixas e tempo inconstante, que não permitem a aplicação do betuminoso 

nas condições descritas no caderno de encargos, “ O espalhamento deverá 

ser feito de maneira continua e executado com tempo seco e de 

preferência com a temperatura ambiente superior a 10.C”; ------------ 

10.2 À data de 23 de Fevereiro de 2015, ainda não existe autorização 

para a conclusão dos trabalhos junto à EN2, nomeadamente conclusão da 

colocação de lancis e execução de passadeiras a atravessar a mesma. 

Estes trabalhos condicionam a conclusão da aplicação de betuminoso;-- 

10.3 Durante o mês de Fevereiro foram decididas algumas alterações ao 

projeto, que implicaram a execução de trabalhos não previstos 

inicialmente.-------------------------------------------------------

11. Anexado ao referido pedido, vem anexado no plano de trabalhos e 

plano de mão-de-obra, adaptado às novas circunstâncias. ------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. De acordo com a alínea c) do ponto n.º 1 da Clausula 9.ª do Caderno 

de Encargos, a entidade executante, obriga-se a concluir a execução 

da obra, 365 dias a contar da data da sua consignação ou da data em 

que o Dono de Obra comunique à entidade executante a aprovação do 

plano de segurança e saúde, caso esta ultima seja posterior. -------- 
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2. Desde o início dos trabalhos, foi alertada a entidade executante, 

para que a conclusão da obra fosse dentro do prazo contratualmente 

estabelecido, devendo para tal tomar todas as medidas necessárias, na 

organização e planeamento das equipas de trabalhos e na aquisição dos 

equipamentos e materiais previstos. Durante a execução dos trabalhos, 

quando se constataram atrasos, foi alertada igualmente, para a 

necessidade de reforçar as equipas de trabalho de modo a poder 

recuperar algum tempo perdido. -------------------------------------- 

3. De facto verificou-se, de acordo com o motivo especificado no 

ponto 10.1, nos últimos dois meses se têm verificado um tempo 

inconstante e com temperaturas baixas, o que não é aconselhável para 

a aplicação e espalhamento de betão betuminoso, no entanto, o 

adjudicatário, desde o inicio do prazo de execução que conhece a 

realidade da obra e as condições climatéricas da zona, devendo por 

isso ter planeado a execução dos trabalhos de modo a executar os mesmo 

em tempo útil, nas condições e temperaturas desejadas. -------------- 

4. De acordo com o ponto 10.2 o adjudicatário refere que até à data 

ainda não existe autorização para intervir junto à Estrada Nacional 

n.º 2. Até à presente data a entidade externa “Estradas de Portugal” 

ainda não apresentou o seu parecer relativo a estes trabalhos, no 

entanto, contactada a mesma, referiu que até ao dia 13 de Março de 

2015 seria dada uma resposta. --------------------------------------- 

5. As alterações referidas no ponto 10.3 foram esclarecidas 

atempadamente, não implicando as mesmas o andamento dos trabalhos, nem 

condicionando o prazo de execução da obra. -------------------------- 

6. Na presente data, verificam-se atrasos significativos na execução 

de vários trabalhos, faltando concluir a pavimentação betuminosa, 

pavimentação em saibro, a colocação de iluminarias, a colocação de 

mobiliário urbano e poda. ------------------------------------------- 

7. Assim, considera-se que os atrasos verificados são da inteira 

responsabilidade da entidade executante, apesar da circunstancia 

económica em que o País se encontra, retratando-se nas condições de 

crédito muito penosas e imposição de condicionalismos económicos 

difíceis de cumprir, por parte da entidade executante, no entanto a 

reprogramação apresentada, permite concluir a obra até dia 31 de Março 

de 2015, não comprometendo, deste modo, a eficácia do financiamento 

destinado à obra. --------------------------------------------------- 

III – Proposta------------------------------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, considerando que sem uma 

prorrogação ao prazo de execução da obra, torna-se impraticável a 

entidade executante concluir a mesma, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, propõe-se ao órgão executivo: ------------- 

1. Aceitar a reprogramação de trabalhos proposta, atinente ao 

compromisso assumido pela entidade executante, que se responsabiliza 

em concluir a obra até 31 de março do corrente ano, cumprindo na 

integra a reprogramação apresentada, de modo a não por em causa a 

perda do respetivo financiamento, ON.2 e sem direito a qualquer 

acréscimo do valor da revisão de preços em relação ao prazo 

contratado;--------------------------------------------------------- 

2. Caso se verifique algum desvio ao plano de trabalhos apresentado, 

sejam aplicadas as sanções contratuais, por violação dos prazos 

contratuais, por facto imputável ao empreiteiro, de acordo com nº1º 

do artigo 403º do Código dos Contratos Públicos. -------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar.------------------------------------  

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Chaves, 9 de Março de 2015------------------------------------------- 

O Técnico----------------------------------------------------------- 
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(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Ofício do pedido. ---------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.03.09. ------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

DELGADO, DE 2015.03.09. ---------------------------------------------  

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 

2015.03.09. --------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. BALNEÁRIO PEDAGÓGICO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

PRÁTICAS TERMAIS DE VIDAGO – REPROGRAMAÇÃO DE TRABALHOS. ------------ 

Foi presente a informação nº 62/2015, identificada em epígrafe, cujo 

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

I – Enquadramento---------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no 

Diário da Republica, 2.ª Série, n.º 241 de 13 de dezembro de 2012, 

concurso público tendo como objeto a adjudicação da empreitada 

designada “BALNEÁRIO PEDAGÓGICO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

PRATICAS TERMAIS DE VIDAGO”. ---------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 18 de junho de 2013, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “NORCEP – CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS, LDA.”, a execução da 

referida empreitada. ------------------------------------------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 13 de 

novembro de 2013. --------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 2 654 776,57 € (dois 

milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e 

seis euros e cinquenta e sete cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. 

à taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes condições: -- 

• Prazo de execução da obra: 365 dias. --------------------------- 

• Data da consignação da obra: 6 de dezembro de 2013. ------------ 

5. A aprovação do plano de Segurança e Saúde para a fase de execução 

da obra foi comunicada à entidade executante a 20 de dezembro de 2013.- 

6. Foi deliberado em reunião de Câmara de 09 de maio de 2014, a 

aprovação do plano de trabalhos ajustado. --------------------------- 

7. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 19/06/2014, foi aprovada a proposta de Trabalhos a 

Mais e Trabalhos a Menos, sendo 23.633,43€ o valor correspondente aos 

trabalhos a mais e 8.437,64€ o valor dos trabalhos a menos. --------- 

8.  A entidade executante vem, através de correio eletrónico datado 

de 9/03/2015 solicitar dilatação do prazo de execução da empreitada, 

até 31 de março, argumentando o seguinte: --------------------------- 

1- Dificuldade na conclusão de determinados trabalhos, nomeadamente 

acabamentos em tetos acústicos e acabamentos em pinturas de pavimentos 
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e paredes exteriores, que, devido às condições climatéricas adversas 

da presente estação do ano, ainda não permitem o seu correto acabamento 

e consequentemente interferem e condicionam, a conclusão na data 

planeada dos trabalhos que lhes são subsequentes.--------------------

9. Vem anexado à referida solicitação, novo plano de trabalhos, 

moldado às novas circunstâncias.------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. De acordo com a alínea c) do ponto n.º 1 da Clausula 9.ª do Caderno 

de Encargos, a entidade executante, obriga-se a concluir a execução 

da obra, 365 dias a contar da data da sua consignação ou da data em 

que o Dono de Obra comunique à entidade executante a aprovação do 

plano de segurança e saúde, caso esta ultima seja posterior. --------  

2. Desde o início dos trabalhos, foi alertada a entidade executante, 

para que a conclusão da obra fosse dentro do prazo contratualmente 

estabelecido, devendo para tal tomar todas as medidas necessárias, na 

organização e planeamento das equipas de trabalhos e na aquisição dos 

equipamentos e materiais previstos. Durante a execução dos trabalhos, 

quando se constataram atrasos, foi alertada igualmente, para a 

necessidade de reforçar as equipas de trabalho de modo a poder 

recuperar algum tempo perdido. -------------------------------------- 

3. Na presente data, os trabalhos encontram-se na sua fase final, 

faltando, como relevante para a sua conclusão, alguns trabalhos de 

pinturas e revestimento de pavimentos, acabamentos nos tetos 

acústicos, afinação das caixilharias e naturalmente todos os trabalhos 

de acabamentos, remates e colocação de equipamentos que lhes são 

subsequentes.------------------------------------------------------- 

4. Analisada a reprogramação de trabalhos agora apresentada, tendo 

em consideração que já se encontram encomendados todos os materiais e 

equipamentos em falta, considerando que até à data ainda não estavam 

reunidas as condições ideais para concluir corretamente os trabalhos 

e que a entidade executante manifesta vontade e assume o compromisso 

de disponibilizar todos os meios para cumprir o proposto, conclui-se 

que se encontram reunidas todas as condições para terminar a obra até 

ao dia 31 de março de 2015.------------------------------------------ 

5. Os trabalhos realizados até ao momento representam 97% do valor 

da adjudicação e a obra devia estar concluída no dia 28 de fevereiro 

de 2015. Para a conclusão da obra, faltam finalizar tetos acústicos, 

revestimento de pavimentos interiores, retoques e remates de pinturas, 

finalização de armários; instalação elétrica e AVAC. ---------------- 

6. Considera-se que os atrasos verificados são da inteira 

responsabilidade da entidade executante, no entanto a reprogramação 

apresentada, permite concluir a obra até ao final do mês de março, não 

comprometendo, deste modo, a eficácia do financiamento destinado à 

obra, ON.2 Programa Operacional Regional do Norte. ------------------ 

III – Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, considerando que sem uma 

prorrogação ao prazo de execução da obra, torna-se impraticável a 

entidade executante concluir a mesma, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, propõe-se ao órgão executivo: ------------- 

1. Aceitar a reprogramação de trabalhos proposta, atinente ao 

compromisso assumido pela entidade executante, que se responsabiliza 

em concluir a obra até 31 de março do corrente ano, cumprindo na 

integra a reprogramação apresentada, de modo a não por em causa a 

perda do respetivo financiamento, ON.2 e sem direito a qualquer 

acréscimo do valor da revisão de preços em relação ao prazo 

contratado;--------------------------------------------------------- 
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2. Caso se verifique algum desvio ao plano de trabalhos apresentado, 

sejam aplicadas as sanções contratuais, por violação dos prazos 

contratuais, por facto imputável ao empreiteiro, de acordo com nº1º 

do artigo 403º do Código dos Contratos Públicos.--------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar.---------------------------------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Chaves, 9 de março de 2015------------------------------------------- 

A Técnica Superior--------------------------------------------------- 

(Maria Madalena Sousa Durão Branco, Eng.ª) -------------------------- 

Anexos:  Oficio, memória descritiva e justificativa e plano de 

trabalhos----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.03.09. ------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

DELGADO, DE 2015.03.09. ---------------------------------------------  

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 

2015.03.09. --------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE AO AQUANATTUR - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 

25/DOP/2015. ------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 25/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, SINOP – ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A., no valor de 

80.647,78 €, 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 2015.03.09. ---------------------------------------------  

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 

2015.03.09. --------------------------------------------------------  

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €80.647,78 

(oitenta mil, seiscentos e quarenta e sete euros e setenta e oito 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.5. MUSEU DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº21/DOP/2015. ----------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 21/DOP/2015 da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, Costa & Carreira, Lda., no valor de 28.248,50 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais:----------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.03.09. ---------------------------------------------  

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 

2015.03.09. --------------------------------------------------------  

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €28.248,50 

(vinte e oito mil, duzentos e quarenta e oito euros e cinquenta 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.6. MUSEU DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº06 

TRABALHOS A MAIS/DOP/2015. ------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 06 Trabalhos a Mais/DOP/2015 da empreitada em epígrafe, 

cujo adjudicatário é a empresa, Costa & Carreira, Lda., no valor de 

13.102,80 €, 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 2015.03.09. ---------------------------------------------  

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 

2015.03.09. --------------------------------------------------------  

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €13.102,80 

(treze mil, cento e dois euros e oitenta cêntimos), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------- 

 

 

1.7. AQUAE – CENTRO DE COMPETÊNCIAS EM TURISMO, TERMALISMO, SAÚDE E 

BEM-ESTAR - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 23/DOP/2015. ------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 23/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, LUCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A., no valor de 

123.381,96 €, 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 2015.03.09. ---------------------------------------------  

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 

2015.03.09. --------------------------------------------------------  

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €123.381,96 

(Cento e vinte e três mil, trezentos e oitenta e um euros e noventa e 

seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

 

1.8. FUNDAÇÃO NADIR AFONSO - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 48/DOP/2015. ------- 
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Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 48/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, EDINORTE – EDIFICAÇÕES NORTENHAS, S.A., no valor de 

38.531,94 €, 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 2015.03.09. ---------------------------------------------  

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 

2015.03.09. --------------------------------------------------------  

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €38.531,94 

(Trinta e oito mil, quinhentos e trinta e um euros e noventa e quatro 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.9. PROPOSTA PARA CONSULTA DE ENTIDADES FORNECEDORAS DE EQUIPAMENTOS 

ELÉTRICOS, PARA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO DE CHAVES, 

NO ÂMBITO DA: – “CANDIDATURA AO PROGRAMA OPERACIONAL TEMÁTICO – 

VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO – POVT”. CONTRATO DE PARTILHA DE POUPANÇAS 

LÍQUIDAS - INFORMAÇÃO N.º033/DRO/2015. ------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Antecedentes:-------------------------------------------------------

1.1 - Considerando a candidatura do Município de Chaves, ao POVT - 

Programa Operacional Temático - Valorização do Território (12 de 

novembro de 2014), Código do Aviso - POVT-65-2014-88, ao Eixo 

Prioritário II – Sistemas Ambientais e Prevenção, Gestão e 

Monitorização de Riscos, domínio de intervenção - Energias Renováveis 

e Eficiência Energética;--------------------------------------------- 

1.2 - Considerando a Estratégia Nacional para a Energia 2020 (ENE 

2020) estabelecida na Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2010, 

de 15 de Abril, enquadra as linhas de rumo para a competitividade, o 

crescimento e a independência energética do País, através da aposta 

nas energias renováveis e na promoção integrada da eficiência 

energética, garantindo a segurança de abastecimento e a 

sustentabilidade económica e ambiental do modelo energético, 

participou o município na candidatura ao referido programa; --------- 

1.3 - De modo a garantir a maturidade do processo de candidatura, foi 

elaborada pela Divisão de Recursos Operacionais a Proposta com o n.º 

147/2014, (cópia em anexo), com data de 27 de novembro de 2014, 

presente para deliberação em Reunião da Câmara Municipal, de 05 de 

dezembro de 2014, para abertura de procedimento para aquisição de 

equipamentos eficientes a instalar na rede de iluminação pública do 

concelho, condicionado à aprovação da candidatura, constante na Ata 

de Reunião de Câmara de 05 de dezembro de 2014;---------------------- 

1.4 - Considerando o previsto nos n.º 7 e 8 do Artigo 10.º do 

Regulamento Específico “Energias Renováveis e Eficiência Energética”, 

no qual prevê a partilha de poupanças, a entregar ao Fundo de 

Eficiência Energética (FEE), num montante nunca inferior a 50%, e 

durante um período inferior a 7 anos. Neste sentido foi remetido ao 

Município, pela Direção Executiva do PNAEE – Plano Nacional de Ação 

para a Eficiência Energética, Ofício com a Ref.ª FEE/2015, com data 
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de 27 de fevereiro de 2015, a minuta do contrato de Partilha de 

Poupanças Líquidas (cópia ema anexo), com as condições de 

contribuição, para assinatura e reenvio a esta entidade.------------- 

2. JUSTIFICAÇÃO E ASPECTOS PROCEDIMENTAIS-------------------------- 

2.1 - Considerando a aprovação da candidatura ao POVT, (cópia do 

Ofício, com data de 06 de fevereiro de 2015), deverá o município 

promover os mecanismos previstos no regulamento de candidatura, 

nomeadamente, a assinatura do contrato conforme o previsto nos n.ºs 7 

e 8 do Artigo 10.º e n.º 2 do Artigo 17.º, do Regulamento Específico, 

de modo a poder usufruir das condições financeiras prevista nesta 

candidatura;-------------------------------------------------------- 

2.2 - Considerando os encargos associados à materialização da 

candidatura, estimados em € 333.591,00 (Trezentos e trinta e três 

quinhentos e noventa e um Euros), acrescido da taxa de IVA em vigor, 

neste sentido, deverá dar-se início aos procedimentos regimentais, de 

modo a concluir os objetivos da execução do contrato, antes do final 

de 2015, conforme prevê o Regulamento Específico, no ponto 1 do Artigo 

8.º.---------------------------------------------------------------- 

2.3 - Considerando as cláusulas constantes do regulamento de 

candidatura e condições financeiras, plasmadas no Contrato de Partilha 

de Poupanças Líquidas (em anexo), informa-se que as condições de 

financiamento são as seguintes:-------------------------------------- 

i)42,5% a fundo perdido;--------------------------------------------- 

ii) 42,5% financiado, sendo devolvido no prazo máximo de 84 meses, o 

valor mínimo a devolver é de 60% das poupanças anuais, estes dados 

foram avaliados pela DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia, 

aquando da aprovação da candidatura. Foi criado um Fundo de Eficiência 

Energética (FEE), onde estes valores serão depositados para as futuras 

candidaturas do município, na área de eficiência energética.--------- 

iii) A partilha de poupanças a liquidar mensalmente ao FEE (Fundo de 

Eficiência Energética) é de € 2.241,33 (Dois mil duzentos e quarenta 

e um Euros e trinta e três Cêntimos), durante 78 meses, este valor 

corresponde a 51,13% do apoio financeiro concedido, no montante de € 

174.823,96 (Cento e setenta e quanto mil oitocentos e vinte e três 

Euros e noventa e seis Cêntimos).------------------------------------ 

2.4 - Considerando que estão reunidas as condições de iniciar os 

procedimentos de contratualização, de modo a escolher cocontratante 

para fornecimento e instalação dos equipamentos elétricos na rede de 

iluminação pública.------------------------------------------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

Em face ao acima exposto, propõe-se ao Senhor Presidente de Câmara, 

que submeta à consideração da Câmara Municipal, a seguinte estratégia 

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

a) A aprovação da minuta do Contrato de Partilha de Poupanças 

Líquidas;----------------------------------------------------------- 

b) Que o Sr. Presidente a Câmara Municipal, fique legitimado na 

assinatura do Contrato de Partilha de Poupanças Líquidas;------------ 

c) A aprovação do Caderno de Encargos definitivo com os novos ajustes 

e restantes peças do procedimento, dado que a aprovação destes 

documentos ocorreu em dezembro de 2014, tornou-se necessária a sua 

revisão;------------------------------------------------------------ 

d) Autorizar o despoletamento dos procedimentos de contratação 

pública, atinentes ao fornecimento e instalação de equipamentos 

elétricos, conforme a Proposta N.º 147/2014, de 05 de dezembro de 

2014, da Divisão de Recursos Operacionais (em anexo).---------------- 

e)  Os encargos com fornecimento e substituição dos equipamentos, 

encontram-se enquadrados, no Plano de Investimentos do Município, 
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Objetivo 3.2.1, Código da Classificação Económica 07 01 04 04, Código 

0103, Ano 2012, N.º de Projecto Acção 27, sob a designação Eficiência 

Energética na rede de iluminação Pública no Concelho de Chaves.------ 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

DRO - SEE, 09 de março de 2015. ------------------------------------- 

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

(José Luís de Figueiredo Araújo) ------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DA UNIDADE FLEXÍVEL DE 2.º GRAU DE 

RECURSOS OPERACIONAIS, ENG.º INÁCIO DOS SANTOS MORAIS DE 2015.03.09.- 

Concordo. À consideração do Sr. Diretor de Departamento. ------------ 

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

DELGADO, DE 2015.03.09. ---------------------------------------------  

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 

2015.03.09. --------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.10. EMPREITADA “FUNDAÇÃO NADIR AFONSO” – TRABALHOS A MAIS. - 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO 1º ADICIONAL AO CONTRATO INICIAL. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 07/GNE/2015. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

 Considerando que, em reunião do executivo camarário do passado 

dia 27 de fevereiro de 2015, foi aprovada a Informação/Proposta 

nº52/2015, da Divisão de Obras Públicas, de 23 de fevereiro, relativa 

a trabalhos a mais da empreitada “Fundação Nadir Afonso”, no valor de 

€ 156 060,14 (cento e cinquenta e seis mil, sessenta euros euros e 

catorze cêntimos), com um prazo de execução de 30 dias; ------------- 

 Considerando que, para efeitos do disposto no D.L. nº 18/2008, 

de 29 de janeiro, a execução de trabalhos a mais deve ser formalizada 

por escrito, através de adicional ao contrato inicial; -------------- 

 Considerando que, no dia 03 de março de 2015, foi a empresa 

adjudicatária – Edinorte – Construções Nortenhas, S.A. - notificada 

no sentido de apresentar um reforço de caução no valor de € 15 606,01 

(quinze mil, seiscentos e seis euros e um cêntimo), destinada a 

garantir a boa execução do contrato inicial; ------------------------ 

 Considerando que, no dia 10 de março de 2015, o adjudicatário 

apresentou Garantia Bancária Nº 962300488016207, do Banco Santander 

Totta, S.A., no valor de € 15 606,01 (quinze mil, seiscentos e seis 

euros e um cêntimo) correspondente a 10% do valor dos referidos 

trabalhos a mais. --------------------------------------------------- 

Assim, atendendo às razões anteriormente expostas, submete-se à 

consideração superior a presente proposta que visa o seguinte: ------ 

2. PROPOSTA / DECISÃO: ------------------------------------------- 

a) Aprovação da presente proposta e respetiva minuta do contrato 

adicional, documento cujo teor se dá por integralmente reproduzido 

para todos os efeitos legais, por parte do executivo camarário; ---- 

b) Por último, caso a presente proposta venha a merecer aprovação, 

dever-se-á notificar a firma adjudicatária do teor integral da minuta 
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do contrato adicional em apreciação, adotando-se os demais formalismos 

previstos do CCP em vista à celebração do mesmo e posterior remessa 

ao Tribunal de Contas para efeitos de fiscalização concomitante e 

sucessiva, nos precisos termos previstos na alínea d) do nº1 e nº2, 

do artigo 47º da LOPTC, na redação dada pela Lei nº 61/2011, de 7 de 

dezembro. ---------------------------------------------------------- 

À consideração do Diretor de Departamento de Coordenação Geral, Dr. 

Marcelo Delgado. ---------------------------------------------------- 

Chaves: 10 de março de 2015 ----------------------------------------- 

A Assistente Técnica,(Rute Dias) ------------------------------------ 

Em anexo: - Minuta do Contrato -------------------------------------- 

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

1ª ADICIONAL AO CONTRATO Nº 13/2011 - PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA 

“FUNDAÇÃO NADIR AFONSO” – TRABALHOS A MAIS. ------------------------- 

No dia … de ………. de dois mil e quinze, celebram o 1ª adicional ao 

contrato para execução da empreitada “Fundação Nadir Afonso” – 

Trabalhos a Mais, pelo preço total de € 156 060,14 (cento e cinquenta 

e seis mil, sessenta euros e catorze cêntimos), acrescidos de IVA à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 

Como primeiro contratante, o Município de Chaves, NIPC 501205551, 

representado pelo Presidente da Câmara, António Cândido Monteiro 

Cabeleira, casado, natural da freguesia e concelho de Valpaços, com 

domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de 

Camões, em Chaves. -------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, EDINORTE – CONSTRUÇÕES NORTENHAS, S.A., com 

sede NA Rua Cónego Ferreira Pinto, 2, 4050 – 255 Porto, Pessoa Coletiva 

nº …………, com o mesmo número de matricula na Conservatória do Registo 

Comercial de …………, titular do Alvará de Construção nº…………., com o 

capital social de ………….. euros, legalmente representada por ……….., 

(estado civil), natural de ………, residente em ………., titular do Cartão 

do Cidadão número ………, válido até …….. , emitido pelas entidade 

competentes da Republica Portuguesa,  na qualidade de …………., conforme 

poderes constantes, na …………. documento que fica arquivado em anexo ao 

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

 Considerando que no passado dia 16 de junho de 2011, foi celebrado 

um contrato de empreitada “Fundação Nadir Afonso” - Contrato nº 13/2011 

-, com a empresa “Construções Europa Ar-Lindo, S.A., NIPC 503335207, 

visado pelo Tribunal de Contas em 04/10/2011 – Processo nº 1008/2011;- 

 Considerando que no passado dia 20 de maio de 2013, foi aprovada 

em reunião do executivo municipal, a cessão da posição contratual para 

a empresa Edinorte, Edificações Nortenhas, S.A.; -------------------- 

 Considerando que, a obra em causa consiste na construção do 

edifício que irá alojar o Museu Nadir Afonso, bem como no arranjo 

paisagístico do seu espaço exterior; -------------------------------- 

 Considerando que, as obras que contemplam a execução do edifício 

se encontram concluídas, verificando-se no entanto que, o estado em 

se encontram os solos que compõem o seu espaço exterior (numa área de 

cerca de 11.000 m2), se encontram num estado de saturação bastante 

elevada prejudicando não só a conclusão dos trabalhos, como também a 

sua execução do modo como se encontram previstos em projeto; -------- 

 Considerando que, esta situação deve-se ao facto de se terem 

verificado nos meses de setembro, outubro e novembro de 2014 níveis 

de precipitação muito superiores ao normal, conforme se pode constatar 

através do gráfico seguinte, que coincidiram com um período de grande 

atividade na obra, designadamente grandes movimentações de veículos 
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não só de apoio à obra como também para efetuar cargas e descargas de 

diversos materiais; ------------------------------------------------- 

 Considerando que, esta situação não permitiu que fosse executado 

qualquer tipo de trabalho de integração paisagística durante vários 

meses, detetando-se agora que os solos não se apresentam em condições 

de constituir camada base para os restantes trabalhos, dada a sua 

baixa resistência. -------------------------------------------------- 

Assim, uma vez que se trata de trabalhos estritamente necessários à 

conclusão da obra e dela indissociáveis, sendo ainda certo que a sua 

execução numa fase posterior acarretaria custos acrescidos para o dono 

da obra, de acordo e nos termos da Informação/Proposta Nº 52/DOP/2015, 

os contratantes titulam a execução dos aludidos trabalhos nos 

seguintes termos: --------------------------------------------------- 

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente adicional ao contrato de empreitada tem por objeto 

trabalhos a mais, referentes à empreitada “Fundação Nadir Afonso”, no 

montante de € 156 060,14 (cento e cinquenta e seis mil, sessenta euros 

e catorze cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ------- 

2. Os referidos trabalhos a mais, foram aprovados em reunião do 

executivo camarário, do passado dia 27 de fevereiro de 2015, na 

sequência da Informação/Proposta nº 52/2015, da Divisão de Obras 

Públicas datada do dia 23/02/2015. ---------------------------------- 

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

(Prazo de execução) ------------------------------------------------- 

O prazo de execução dos presentes trabalhos a mais é de 30 dias. ---- 

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

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------- 

1 - A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 

do segundo contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento nas rubricas com a seguinte classificação: 

Económica: 07010302; CAB nº 485/2015 de 24/02/2015; ----------------- 

2 – Com a assinatura do presente adicional ao contrato foi assumido o 

Compromisso Nº ……/2015, de …/…/2015, em cumprimento do disposto no 

nº2, do artigo 9º e nº3, do artigo 5º, ambos da Lei nº 8/2012, de 21 

de fevereiro e artigo 7º, nº3, alínea c) do D.L. nº 127/2012, de 21 

de junho. ----------------------------------------------------------- 

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

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária Nº 

962300488016207, do Banco Santander Totta, S.A., no valor de € 15 

606,01 (Quinze mil, seiscentos e seis mil euros e um cêntimo), 

correspondente a 10%, do valor dos trabalhos a mais. ---------------- 

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

(Foro Competente) --------------------------------------------------

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------ 

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

(Legislação aplicável) ---------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 18/2008, de 29 de janeiro, e na restante legislação aplicável. --- 

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

(Disposições finais) ------------------------------------------------ 
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1 – Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente adicional ao contrato 

inicial serão efetuados após a verificação dos formalismos legais em 

vigor para o processamento das despesas públicas; ------------------- 

2 – A execução do presente adicional ao contrato inicial foi autorizada 

por deliberação camarária do passado dia 27 de fevereiro de 2015; --- 

3 – A minuta do presente adicional ao contrato foi aprovada por 

deliberação camarária do passado dia … de ………… de 2015. ------------- 

O Primeiro Contratante: ______________------------------------------- 

O Segundo Contratante: _______________ ------------------------------ 

Contrato nº …/15. --------------------------------------------------- 

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

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

DELGADO, DE 2015.03.10. ---------------------------------------------  

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 

2015.03.10. --------------------------------------------------------  

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 Eng. João Adérito Moura 

Moutinho, concordar com o teor da informação supra. Proceda-se em 

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

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
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EXPROPRIAÇÕES 
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DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

1. AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE VALA PARA EXECUÇÃO DE RAMAL ELÉTRICO, 

NA RUA S. JOÃO DE DEUS, FREGUESIA DA MADALENA, CONCELHO DE CHAVES - 

REQUERENTE: MANUEL ANJOS MONTALVÃO MACHADO - INFORMAÇÃO 28/UFRO/2015.- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – Enquadramento---------------------------------------------------- 

Manuel Anjos Montalvão Machado, através de requerimento com entrada 

nos serviços administrativos competentes deste Município, sob o 

n.º1136, datado do pretérito dia 2015/01/29, solicita autorização para 

abertura de vala no subsolo do domínio público municipal. ----------- 

O requerente pretende abastecer de energia elétrica o edifício 

localizado no n.º10 da Rua S. João de Deus, Freguesia da Madalena, 

Concelho de Chaves.-------------------------------------------------- 
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Após análise do pedido, estes serviços O emitiram a informação 15/2015, 

solicitando que o requerente instruísse o seu pedido de acordo com o 

disposto no artigo 4 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo 

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

No dia 24-02-2015, o requerente veio apresentar os elementos 

solicitados pelo ofício 06/UFRO/2015 e após análise destes, o 

requerente apresentou os elementos apresentados.--------------------- 

2 – Fundamentação---------------------------------------------------- 

A intervenção no subsolo solicitada, enquadra-se no n.º1 do Artigo 2.º 

e n.1 do Artigo 3º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do 

Domínio Público Municipal e carece de licença municipal, pois, a 

extensão da intervenção é superior a 10,00ml.----------------------- 

A intervenção, terá uma duração inferior a uma semana (2 dias), com 

data de execução dos trabalhos a combinar com a Unidade Flexível de 

2.º Grau de Recursos Operacionais.----------------------------------- 

Caraterização da intervenção:---------------------------------------- 

A vala terá início no armário repartidor localizado na Travessa de S. 

José percorrendo uma extensão de 12,00ml na rua S. João de Deus 

“sentido sul - norte”.----------------------------------------------- 

Os pavimentos afetados são:------------------------------------------ 

Rua S. João de Deus:------------------------------------------------- 

1 - Cubo de granito 11x11 numa extensão de 12,00ml.------------------ 

2 – Extensão total de vala - 12,00ml.-------------------------------- 

CÁLCULO DO VALOR DA CAUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 11 DO REGULAMENTO DE 

OBRAS E TRABALHOS NO SUBSOLO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL.----------- 

1 – MOVIMENTO DE TERRAS---------------------------------------------- 

1.1. Abertura e fecho da vala em terreno de qualquer natureza, para a 
colocação de um ramal eléctrico, incluindo dispositivos de aviso, 

terra cirandada, fita de sinalização e compactação do terreno.------- 

12,00 ml x 12,50€ = 150,00€------------------------------------------ 

2 – PAVIMENTAÇÕES---------------------------------------------------- 

2.1. Reposição de pavimento em cubos de granito 11x11 no local da 

vala.--------------------------------------------------------------- 

12,00 ml x 0,60 = 7,20m2--------------------------------------------- 
7,20m2 x 18,00€ = 129,60€-------------------------------------------- 

Valor dos trabalhos ( 1.1. + 2.1.)---------------------------------- 

150,00€ + 129,60€ = 279,60€----------------------------------------- 

Taxa de 20% a aplicar sobre o valor dos trabalhos executados para 

garantia do custeamento de trabalhos imprevistos.------------------- 

279,60€ x 20% = 55,92€---------------------------------------------- 

Total do valor da caução:------------------------------------------- 

279,60€ + 55,92€ = 335,52€------------------------------------------ 

(Trezentos e trinta e cinco euros e cinquenta e dois cêntimos) ------ 

Local da vala:------------------------------------------------------ 
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Valor da caução deverá ser prestada a favor da Câmara Municipal de 

Chaves através de garantia bancária, depósito bancário ou seguro-

caução, tal como o referido no n.º 2 do artigo 11 do regulamento em 

causa.-------------------------------------------------------------- 

Valor da taxa prevista no ponto 8 do artigo 20 da tabela de taxas e 

licenças municipais;------------------------------------------------ 

1,00 €/metro linear ou fração e por ano.---------------------------- 

12,00ml de ocupação do subsolo-------------------------------------- 

Valor da Taxa: 12,00€----------------------------------------------- 

Assim, face ao exposto, propõe-se o deferimento da pretensão, devendo 

o requerente cumprir o estipulado no Capítulo II e III do Regulamento 

de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal, em que 

refere respetivamente a execução dos trabalhos e medidas preventivas 

de segurança.------------------------------------------------------- 

3 – Da Proposta em Sentido estrito---------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adopção da seguinte estratégia 

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

a) Que o assunto seja agendado para a próxima reunião ordinária da 

Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente decisão 

administrativa, consubstanciada na intenção de deferir a pretensão 

formulada pelo requerente.------------------------------------------- 

b) Deverá o interessado ser notificado, nos termos do art. 68º do 

Código do Procedimento Administrativo, da decisão que vier a ser 

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

Chaves 27 de fevereiro de 2015--------------------------------------- 

À consideração superior,--------------------------------------------- 

O Fiscal Municipal--------------------------------------------------- 

(Paulo Freitas) ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DA UNIDADE FLEXÍVEL DE 2.º GRAU DE 

RECURSOS OPERACIONAIS, ENG.º INÁCIO DOS SANTOS MORAIS DE 2015.02.27 - 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

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

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

DELGADO, DE 2015.03.09. ---------------------------------------------  

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 

2015.03.09. --------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

X 
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XII 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 
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1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

1.1. REVISÃO DA ESTRUTURA FLEXÍVEL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS; - REVISÃO 

DO REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS. - ENQUADRAMENTO 

LEGAL: DL N.º 305/2009, DE 23 DE OUTUBRO E ULTERIORES ALTERAÇÕES. 

PROPOSTA 16/GAP/2015. ----------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes ---------------------------------------------------- 

1. Sob proposta da Câmara Municipal n.º 69/GAPV/2011, aprovada em 

reunião do Executivo Camarário realizada no dia 12 de dezembro de 

2011, veio a Assembleia Municipal, em sua sessão ordinária realizada 

no dia 21 de dezembro do mesmo ano, aprovar a definição do modelo de 

estrutura orgânica do Município de Chaves, a correspondente estrutura 

nuclear, com a definição das respetivas unidades nucleares, bem como 

a definição do número máximo de unidades flexíveis, de subunidades 

orgânicas e ainda do número máximo de unidades funcionais lideradas 

por titulares de direção intermédia de terceiro grau ou inferior. --- 

2. O modelo organizacional perfilhado pelo Município de Chaves, à 

luz do quadro legal, em vigor, sobre a matéria, particularmente, o DL 

n. 305/2009, de 23 de outubro, assenta nos seguintes pressupostos 

fundamentadores e emergentes do retrocitado diploma legal, a saber:-- 

a) Opção por um modelo de estrutura hierarquizada, constituído por 

uma única unidade nuclear, a qual é, organicamente, interpretada pelo 

Departamento de Coordenação Geral, cuja panóplia de competências 

consta, sumariamente, do regulamento da organização dos serviços 

municipais, em vigor e publicado no Diário da República n. 22, II 

série, de 31/01/2013. ----------------------------------------------- 

b) Fixação, nos termos legais, de um número máximo de unidades 

flexíveis, no caso, 10 unidades flexíveis, todas elas funcionalmente 

dependentes do retrocitado Departamento, sendo oito unidades de 2º 

grau e duas unidades de 3º grau, cobrindo as mesmas as áreas de 

intervenção municipal relacionadas com a administração e fiscalização, 

gestão financeira, recursos humanos, ordenamento do território e 

desenvolvimento urbano, gestão urbanística e territorial, 

desenvolvimento sustentável, turismo e cooperação, gestão das águas e 

dos resíduos, recursos operacionais, obras públicas e desenvolvimento 

social e cultural. -------------------------------------------------- 

c) Definição do número máximo de subunidades orgânicas, dirigidas 

por coordenadores técnicos, no caso, 14 subunidades orgânicas 

integradas na estrutura dos serviços municipais, sendo certo que, no 

momento atual, encontram-se, efetivamente, preenchidas 13 subunidades 

orgânicas. --------------------------------------------------------- 

3. Tal modelo organizacional, consubstanciando uma redução 

significativa de unidades orgânicas consagrada na estrutura dos 

serviços municipais, acabou por antecipar, no tempo, os efeitos 

decorrentes da publicação e entrada em vigor da Lei n.º 49/2012, de 

29 de agosto, diploma legal que procedeu à adaptação, à administração 

local, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas leis n.º 

51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 

28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, quadro legal que aprova o 

Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e organismos da 

administração central, regional e local do estado. ------------------ 

4. Tal diploma legal teve como objetivo nuclear determinar, 

expressamente, o dever de adaptação das estruturas orgânicas 
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municipais, à luz das regras e critérios previstos, sobre a matéria, 

no artigo 25º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, retrocitada, 

critérios esses centrados, sobretudo, na limitação do número máximo 

de cargos dirigentes que cada Município poderá consagrar e prover na 

respetivas estruturas orgânicas. ------------------------------------ 

5. É, pois, neste pano de fundo, que deve ser contextualizado o 

procedimento de aprovação do modelo de estrutura orgânica do Município 

de Chaves, o qual culminou com a aprovação, por parte da Assembleia 

Municipal, em sua sessão ordinária, realizada no dia 27 de dezembro 

de 2012, da proposta da câmara Municipal n.º 121/GAPV/2012, aprovada 

em reunião ordinária do Executivo Municipal de 17 de dezembro do mesmo 

ano, consubstanciada, precisamente, em homenagem ao dever legal de 

adequação da estrutura orgânica municipal, na aprovação do seu modelo 

organizacional, mediante a definição da sua estrutura nuclear, e, bem 

assim, do número máximo de unidades orgânicas flexíveis e do número 

máximo total de subunidades orgânicas, incluindo, também, o seu corpo 

fundamentador, a definição do número máximo de unidades orgânicas 

lideradas por titulares de cargos de direção intermédia de terceiro 

grau ou inferior. --------------------------------------------------- 

6. Tal credencial administrativa concedida, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal, nos termos anteriormente configurados, veio a 

dar suporte a aprovação, pela Câmara municipal, em sua reunião 

ordinária realizada no dia 7 de janeiro de 2013, do regulamento da 

organização dos serviços municipais, publicado na 2º Série do Diário 

da República n.  22, de 31 de janeiro de 2013, sendo o mesmo constituído 

pelos seguintes anexos: --------------------------------------------- 

 Anexo I – Define a estrutura nuclear dos serviços municipais e as 

competências da respetiva unidade orgânica; ------------------------- 

 Anexo II – Define a estrutura flexível dos serviços municipais e 

as competências das respetivas unidades orgânicas e gabinetes; ------ 

 Anexo III – Regulamento para os cargos de Direção Intermédia de 

3º grau; ------------------------------------------------------------ 

 Anexo IV – Organograma da macroestrutura dos serviços municipais, 

documentos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

7. Saliente-se que, muito recentemente, mediante a deliberação 

camarária tomada, em reunião ordinária do executivo municipal 

realizada no dia 18 de julho de 2014, sob proposta do Presidente da 

Câmara, veio a ser aprovada uma alteração ao regulamento da organização 

dos serviços municipais, no sentido de o mesmo passar, sumariamente, 

a consagrar uma nova redistribuição funcional das competências 

relacionadas com a ação social, passando as mesmas a fazer parte da 

panóplia de competências atribuída, por via de tal regulamento, à 

unidade flexível de 2º grau de Recursos Humanos, sendo, nessa justa 

medida, tais competências subtraídas da área de intervenção funcional 

confiada a unidade flexível de 3º grau de Desenvolvimento Social e 

Cultural, tudo, conforme melhor resulta do teor da “Proposta de 

alteração ao regulamento da organização dos serviços municipais”, 

devidamente publicada no Diário da República n. 153, de 11 de agosto 

de 2014, documento cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

II – Exposição de motivos justificadores da revisão da estrutura 

flexível dos serviços municipais e do respetivo regulamento. -------- 

1. Transcorridos mais de dois anos sobre a entrada em vigor da 

estrutura orgânica dos serviços municipais, desenvolvida à luz da Lei 

n.º 49/2012, de 29 de agosto, contextualizada numa lógica 
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indissociável da efetiva redução do número máximo de cargos dirigentes 

municipais, de acordo com os critérios materiais previstos no n.º1, 

do artigo 25º, da citada Lei, é tempo de proceder a uma avaliação 

relativa à resposta que tal modelo organizacional deu, e, no futuro, 

deverá dar aos desafios que se colocam ao Poder Local, numa lógica 

incontornável do reforço de intervenção das autarquias locais, 

realidade, diga-se, indissociável do desenvolvimento, cada vez mais 

fortalecido, de políticas públicas de descentralização de atribuições 

e competências do Estado a favor dos Municípios. -------------------- 

2. Sem menosprezar algumas antropias funcionais típicas de uma 

organização municipal assente numa estrutura de serviços municipais 

que encerra já alguma complexidade, quer pela sua própria dimensão 

funcional, quer pela natureza das materiais que exigem uma resposta 

técnica, administrativa e operacional dos serviços municipais que a 

integram, é inquestionável que o modelo organizacional, atualmente, 

em vigor, repousando num modelo de estrutura hierarquizada, à luz dos 

disposto, sobre a matéria, no DL n. 305/2009, de 23 de outubro, 

desenvolvido por uma estrutura nuclear composta por um Departamento 

de Coordenação Geral, constituindo-se, essencialmente, como uma 

unidade de coordenação e gestão de todas as unidades flexíveis, e, bem 

assim, por uma estrutura flexível que integra 10 unidades orgânicas 

flexíveis, sendo oito de 2º grau e duas de 3º grau, cobrindo todas as 

áreas de intervenção municipal mais relevantes, de natureza, 

instrumental, técnica e operacional, tem dado uma resposta bastante 

satisfatória relativamente a todas as exigências funcionais que, 

quotidianamente, se colocam à ação pública desenvolvida pela 

Autarquia, dando o devido suporte técnico e administrativo a todas as 

decisões administrativas praticadas pelos seus órgãos representativos.  

3. De facto, a atual estrutura orgânica municipal, fazendo, depender, 

funcionalmente, todas as unidades orgânicas flexíveis de um único 

Departamento, no caso, Departamento de Coordenação Geral, tem tido a 

virtualidade de assegurar, por um lado, uma melhor coordenação interna 

dos serviços municipais, permitindo, ajustar, permanentemente, todas 

as decisões técnico-administrativas, em nítido beneficio para o 

reforço da sua fundamentação e, bem assim, para a sua coerência 

substantiva e procedimental. ---------------------------------------- 

4. Por outro lado, tal solução organizacional, vem garantindo uma 

maior simplificação do procedimento decisório, tornando-o, regra 

geral, mais ágil e menos burocrático, como consequência direta e 

necessária de toda a coordenação geral dos serviços municipais estar 

atribuída a uma única unidade nuclear criada, precisamente, com essa 

vocação essencial de coordenação geral dos serviços municipais. ----- 

5. Todavia, embora seja reconhecido, sem grandes hesitações, o mérito 

funcional do modelo organizacional vigente, é inquestionável que o 

mesmo, sem perder a sua matriz de partida e/ou a sua genuinidade 

orgânica, carece de alguns ajustamentos inerentes à própria dinâmica 

da atividade municipal, a qual não poderá ser dissociada das 

permanentes e substantivas responsabilidades que, paulatinamente, vêm 

sendo confiadas ao poder local, facto que, regra geral, vem 

determinando uma regular modificação do seu quadro legal 

regulamentador da sua atuação e nas diversas áreas de intervenção 

pública. ----------------------------------------------------------- 

6. É inquestionável que, hodiernamente, os objetivos que se colocam 

a qualquer organização municipal centram-se, entre outras, nas 

seguintes ideias chave, a saber: ------------------------------------ 

a) Redução das despesas correntes, particularmente, todas aquelas 

que se relacionam com os custos com o pessoal, na senda da conjuntura 
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economicamente desfavorável em que o país se encontra mergulhado e do 

quadro legal restritivo aplicável, neste domínio de intervenção, 

particularmente, para os municípios que se encontram abrangidos por 

um plano de saneamento financeiro; ---------------------------------- 

b) Aposta numa melhor e mais efetiva programação de todas as 

atividades desenvolvidas pela Autarquia, as quais estão muito para 

além do ordenamento do território, enquanto fator decisivo para a boa 

seleção de prioridades e investimentos públicos e/ou privados a 

realizar, com manifesta sustentabilidade financeira; ---------------- 

c) Diminuição do controlo prévio das atividades a desenvolver pelos 

cidadãos e pelas empresas, reforçando o seu controlo público 

sucessivo, mediante um novo modelo de fiscalização municipal; ------- 

d) Desenvolvimento de políticas públicas centradas na prévia 

padronização de comportamentos e/ou regras que permitam, aos cidadãos 

e às empresas, aderir a tais padrões de conduta, com plena garantia 

quanto ao sucesso administrativo e técnico das suas pretensões; ----- 

e) Introdução permanente de novos mecanismos de simplificação, no 

âmbito de atuação da administração pública, os quais estão muito 

centrados na desmaterialização dos procedimentos administrativos e na 

criação de uma administração pública de balcão único; --------------- 

f) Desenvolvimento e consolidação de mecanismos de controlo interno, 

em todas as áreas de intervenção municipal, que permitam monitorizar, 

permanentemente, a ação desenvolvida pela autarquia, estribada nos 

diversos procedimentos administrativos, quotidianamente, 

desenvolvidos e materializados, à luz do quadro legal, cada vez mais 

exigente, em vigor, colocando o acento tónico na prevenção sistemática 

do cumprimento do princípio da legalidade, enquanto princípio basilar 

e fundamentador de atuação da Administração Pública. ---------------- 

7. Os objetivos estratégicos acima, sumariamente, configurados, 

determinam, ainda que de uma forma minimalista, a adequação da lógica 

de funcionamento da estrutura orgânica municipal, passando a mesma, 

de forma atualista, a poder dar um resposta, mais exigente e 

competente, às seguintes áreas de intervenção municipal: ------------ 

a) Novo quadro comunitário de apoio e sua projeção no desenvolvimento 

e/ou crescimento económico do Concelho, em todos os setores relevantes 

de atividade; ------------------------------------------------------- 

b) Novo paradigma, em matéria de planeamento e gestão urbanística, o 

qual não poderia deixar de ser associado ao urbanismo, em contexto de 

crise, e às novas políticas públicas, em matérias de gestão e política 

de solos, do ordenamento do território e do urbanismo, e cujo enfoque 

deverá ser centrado na programação, em todas as suas componentes, das 

diversas intervenções no território concelhio, coordenadas e 

programadas entre a administração municipal e os particulares, sendo, 

nessa justa medida, a reabilitação urbana, inquestionavelmente, uma 

política pública prioritária; --------------------------------------- 

c) Reforço da competente intermunicipal de atuação, em todas as 

vertentes da ação desenvolvida pela Autarquia; ---------------------- 

d) Aposta num posicionamento, substantivamente, diferente no que 

concerne ao controlo público das atividades económicas desenvolvidas 

pelas cidadãos e pelas empresas, diminuindo, sempre que possível, o 

seu controlo prévio administrativo, não raras vezes, excessivamente 

procedimentalista e/ou formalista, reforçando o seu controlo sucessivo 

e/ou operacional das atividades económicas desenvolvidas, à luz do 

princípio da proporcionalidade em função do risco da própria atividade 

económica; --------------------------------------------------------- 

e) Uma postura, muito mais exigente e qualitativa, na área de 

intervenção da autarquia correlacionada com a componente de apoio 
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social – Ação Social -, considerando a difícil conjuntura social e 

económica que, atualmente, atinge os agregados familiares mais 

carenciados; ------------------------------------------------------- 

f) Por último, uma dignificação funcional da área de intervenção 

municipal, voltada para a cultura, facto que não é indiferente à 

importância dos equipamentos culturais que, abreve trecho, irão servir 

o Concelho, a Região e o País, nomeadamente com a abertura do Museu 

de Arte Contemporânea “Nadir Afonso”, projeto com uma dimensão cultura 

e arquitetónica ímpares para o Concelho de Chaves. ------------------ 

III – Identificação dos ajustamentos promovidos ao modelo de Estrutura 

orgânica municipal em vigor. ---------------------------------------- 

1. A estrutura e o funcionamento dos serviços municipais orientam-

se, de acordo com o disposto, sobre a matéria, no Decreto-lei n.º 

305/2009, de 23 de outubro, pelos princípios da unidade e eficiência 

da ação centrada na aproximação dos serviços municipais aos cidadãos, 

da desburocratização, da racionalização de meios e da eficiência na 

afetação dos recursos públicos, da melhoria qualitativa e quantitativa 

dos serviços prestados aos cidadãos, numa lógica de permanente 

estimulo à participação destes na tomada das decisões administrativas 

cuja competência está, legalmente, confiada aos órgãos municipais. -- 

2. Partindo de tais pressupostos reitores aplicáveis à definição do 

modelo organizacional municipal, a organização interna dos serviços 

municipais irá manter o mesmo figurino, repousando no modelo de 

estrutura hierarquizada, constituída por uma unidade nuclear, no caso, 

Departamento Coordenação Geral, dez unidades flexíveis, oito de 2º 

grau e duas de 3º grau e treze subunidades orgânicas, dirigidas por 

coordenadores técnicos, tudo à luz do disposto na alínea a), do n.º1, 

do artigo 9, do DL n. 305/2009, de 23 de outubro. ------------------- 

3. Sendo, porém, eliminadas, da respetiva estrutura flexível, as 

unidades flexível de: ----------------------------------------------- 

 2º grau de Desenvolvimento, Sustentável, Turismo e Cooperação;-- 

 2º grau de Gestão Urbanística e Territorial; ------------------- 

 2º grau de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano; - 

 3º grau de Desenvolvimento Social e Cultural, ------------------ 

passando as competências que lhe estão adstritas a integrar novas 

unidades orgânicas, de igual natureza, mas com um figurino funcional, 

substantivamente, diferente na tentativa de conferir aos respetivos 

serviços municipais uma maior eficiência e eficácia na gestão dos 

respetivos procedimentos administrativos. --------------------------- 

4. Assim, ao nível da estrutura flexível, e no respeito pelo número 

máximo de unidades orgânicas fixadas na lei aplicável e, devidamente, 

sancionado pelo Órgão Deliberativo Municipal, registam-se as seguintes 

alterações, abaixo, melhor, identificadas: -------------------------- 

a) Criação da unidade orgânica flexível de 2º grau de Desenvolvimento 

Social e Cultural, cujas competências, em tal área de intervenção, 

estavam, até aqui, atribuídas à Unidade Flexível de 3º Grau de 

Desenvolvimento Social e Cultural, cuja extinção, ora, se propõe. -- 

Em termos gerais, tal unidade orgânica ficará, funcionalmente, 

responsável pela coordenação administrativa e técnica de todos os 

dossiês relacionados com as ações desenvolvidas pela Autarquia, nos 

domínios da Cultura, Educação, Desporto e Juventude, bem como nos 

domínios do Património e Arqueologia e cujas competências estão, 

devidamente, descritas no regulamento municipal de organização dos 

serviços municipais, o qual passará a contemplar tal nova unidade 

orgânica; ---------------------------------------------------------- 



                                                                F. 112 

                                                                  _____________________ 
 

b) Criação da unidade flexível de 2º grau de Gestão e Ordenamento do 

Território, tendo a mesma origem na fusão funcional de duas unidades 

orgânicas municipais, de igual natureza, atualmente, existentes, na 

estrutura dos serviços, muito concretamente, unidade flexível de 2º 

grau de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano e unidade 

flexível de 2º grau de Gestão Urbanística e Territorial. ------------ 

A concentração funcional, numa única unidade orgânica, destas duas 

áreas relevantes de intervenção municipal, irá, seguramente, permitir, 

por um lado, dar resposta aos novos desafios que, atualmente, se 

colocam às autarquias locais no âmbito das políticas públicas do 

ordenamento do território, dos solos e do urbanismo, facto ao qual não 

é alheia a publicação da nova lei dos solos, do ordenamento do 

território e do urbanismo – Lei n.º 31/2014 – apostando a mesma numa 

efetiva programação das intervenções urbanísticas – programação do 

solo – assente numa justa distribuição dos benefícios e encargos 

associados à sua materialização, desiderato que só pode ser 

conquistado por uma resposta funcional pluridisciplinar, e, por outro 

lado, antecipando, organicamente, soluções para um urbanismo, em 

contexto de crise, cujas exigências técnicas e administrativas são, 

manifestamente, diferentes, realidade que exige, inquestionavelmente, 

uma resposta técnica mais horizontal que permita coordenar, 

permanentemente, o planeamento do território com a gestão urbanística; 

c) Criação da unidade flexível de 2º grau de Sustentabilidade e 

Competitividade, cujas competências estavam, parcialmente, até aqui, 

adstritas, funcionalmente, à Divisão de Sustentabilidade, Turismo e 

Cooperação, cuja extinção, ora, se propõe. -------------------------- 

Em traços gerais, tal unidade flexível de 2º grau ficará incumbida de 

todas as atividades correlacionadas com a definição das estratégias 

técnicas de desenvolvimento económico e turístico do Município, 

liderando e coordenando, simultaneamente, o desenvolvimento de 

candidaturas a apresentar, pela Autarquia, no âmbito do quadro 

comunitário de apoio (2014/2020), dando, assim, resposta às novas 

exigências emergentes deste novo quadro comunitário de apoio; ------- 

d) Criação da unidade flexível de 3º grau de Salvaguarda do Centro 

Histórico, dando, assim, dignidade e/ou importância funcional às 

políticas públicas de reabilitação e/ou regeneração urbana, enquanto 

prioridade nacional e que constitui uma forte aposta no novo quadro 

comunitário de apoio (2014/2020), ficando, tal unidade orgânica, 

responsável pela direta coordenação de todas as intervenções no Centro 

Histórico da Cidade, na esteira das áreas de reabilitação urbana já 

delimitadas pela Assembleia Municipal. ------------------------------ 

e) Por último, ao nível da estrutura flexível que compõe o modelo de 

organização municipal, serão, ainda, introduzidos os seguintes 

ajustamentos, no quadro competencial, até aqui, estabelecido para a 

Divisão de Recursos Operacionais. ----------------------------------- 

Assim, numa lógica de reforçar as sinergias, técnicas, logísticas e 

operacionais, de tal unidade orgânica, a mesma passa, no essencial, a 

ter a responsabilidade funcional de assegurar, para além da limpeza 

dos espaços públicos, a manutenção de espaços verdes e jardins, com 

ganhos de eficácia e eficiência indissociáveis ao facto dos recursos 

humanos, técnicos e operacionais afectos a tal área de intervenção já 

estarem, atualmente, concentrados nas instalações destinadas a tal 

unidade orgânica, sitas na Avenida. D. João I. ---------------------- 

Em tudo mais, do ponto de vista funcional, tal unidade orgânica mantém 

o conjunto de competências que lhe estão confiadas na estrutura 

orgânica, em vigor; ------------------------------------------------- 



                                                                F. 113 

                                                                  _____________________ 
 

f) No que concerne as demais unidades orgânicas flexíveis de 2º grau, 

preferencialmente, voltadas para o apoio instrumental e técnico às 

atividades desenvolvidas pela autarquia, muito concretamente, unidade 

flexível de 2 grau de Administração e Fiscalização, unidade flexível 

de 2º grau de Gestão Financeira, unidade flexível de 2º grau de 

Recursos Humanos e Ação Social, unidade flexível de 2º grau de Águas 

e Resíduos e unidade flexível de 3º grau de Obras Públicas, as mesmas 

mantém, na sua essência, o quadro de competências fixado na estrutura 

dos serviços, ora, revista. ----------------------------------------- 

IV – Conclusões ----------------------------------------------------- 

1. A presente proposta, introduzindo, dentro dos limites fixados, 

sobre a matéria, pelo órgão deliberativo municipal, alguns 

ajustamentos relativamente ao modelo organizacional perfilhado para o 

Município, têm em vista dar cumprimento a um duplo objetivo: -------- 

i) Atualizar a resposta funcional da Autarquia, tendo em atenção o 

conjunto de reformas legislativas, em curso ou já concluídas, que, de 

forma mais ou menos significativa, vêm modificando o paradigma de 

atuação das Autarquias Locais, em diversas áreas de intervenção, 

nomeadamente ao nível do planeamento e da gestão urbanística, do 

procedimento administrativo e da gestão financeira, indissociáveis da 

apresentação do novo quadro comunitário de apoio; ------------------- 

ii) Mantendo a sua estrutura nuclear hierarquizada, conferir uma maior 
simplificação ao procedimento decisório, concentrando, sempre que 

possível, funcionalmente, os recursos humanos, técnicos, financeiros 

e operacionais disponíveis, mantendo o número de unidades orgânicas 

que compõe a estrutura dos serviços municipais. --------------------- 

2. De forma esquemática, as alterações, ora, propostas, à estrutura 

dos serviços municipais – Estrutura Flexível – são evidenciadas no 

quadro sinóptico abaixo indicado: ----------------------------------- 

 
 

Estrutura Nuclear 

 

Departamento de Coordenação Geral 

 

Sem alterações 

 

Estrutura Flexível 

 

Unidade orgânica já 

existente sem 

alterações 

substantivas 

Unidade orgânica já 

existente com 

alterações 

substantivas 

Nova Unidade 

Orgânica 

Unidade Orgânica 

extinta 

Unidade flexível de 2º 

grau de Administração e 

Fiscalização 

   

Unidade flexível de 2º 

grau de Gestão 

Financeira 

   

Unidade flexível de 2º 

grau de Recursos 

Humanos e Acão Social 

   

 

 

Unidade flexível de 

2º grau de Gestão e 

Ordenamento do 

Território 

- Unidade flexível de 

2º grau de 

Ordenamento do 

Território e 

Desenvolvimento 

Urbano; 

- Unidade flexível de 

2º grau de Gestão 

Urbanística e 

Territorial 

 

 
Unidade flexível de 

2º grau de 

Sustentabilidade e 

Competitividade 

Unidade flexível de 

2º grau de 

Desenvolvimento, 

Sustentável, Turismo 

e Cooperação 
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Unidade flexível de 2º 

grau de Águas e 

Resíduos 

   

 

Unidade flexível de 

2º grau de Recursos 

Operacionais 

  

 

 Unidade flexível de 

2º grau de 

Desenvolvimento 

Social e Cultural 

Unidade flexível de 

3º grau de 

Desenvolvimento 

Social e Cultural 

Unidade flexível de 3º 

grau de Obras Públicas 

   

 

 Unidade flexível de 

3º grau de 

Salvaguarda do 

Centro Histórico 

 

Total de unidades orgânicas 

- Uma Unidade Nuclear 

- Oito unidades flexíveis de 2º grau 

- Duas unidades flexíveis de 3º grau 

- Catorze subunidades orgânicas  

 

3. Dever-se-á salientar que o modelo organizacional da Autarquia, 

atualmente, em vigor, centrado numa estrutura hierarquizada, na qual 

a unidade nuclear assume um papel fundamental de coordenação geral de 

todas as unidades flexíveis, independentemente da sua área de 

intervenção e da sua classificação (2º ou3º Grau), vem evidenciando 

nítidos ganhos de eficiência e de eficácia, no funcionamento dos 

serviços municipais, afirmação que pode ser alicerçada nos seguintes 

fatores: ----------------------------------------------------------- 

a) Encurtamento dos procedimentos internos tendentes à intervenção 

coordenada das diversas unidades orgânicas no apoio à decisão; ------ 

b) Diminuição dos custos de funcionamento dos serviços como 

consequência direta do reforço dos mecanismos de controlo interno, 

centralizados à escala do Departamento, dispondo este da capacidade 

funcional de envolvimento de todas as demais unidades orgânicas, na 

adequada execução das políticas públicas determinadas pelos órgãos 

administrativos da Autarquia, nas diversas áreas de intervenção 

administrativa, financeira, técnica e operacional; ------------------ 

c) Diminuição da prática de atos inúteis ou redundantes, com claras 

e relevantes benfeitorias para a celeridade dos procedimentos 

administrativos, em tramitação na Autarquia, com projeção positiva no 

relacionamento da administração municipal com os seus concidadãos, 

constituindo, um bom exemplo de tal afirmação, o facto da Autarquia 

ter alcançado no contexto nacional, uma posição manifestamente 

favorável e reconhecida pela entidade responsável, ao nível da 

aplicação do Regime do Licenciamento Zero; -------------------------- 

d) Aproveitamento mais racional e criterioso dos recursos humanos, 

técnicos e logísticos disponíveis, sendo evidente o esforço coordenado 

que tem sido desenvolvido, no âmbito da disponibilização das 

tecnologias de informação e da utilização coordenada das 

infraestruturas de comunicação, com ganhos reais traduzidos na 

diminuição da despesa pública, nesta área de intervenção municipal; - 

e) Por último, o reforço e/ou consolidação na introdução de uma 

política de qualidade dos serviços municipais, sendo incontornável que 

a Autarquia vem, progressivamente, mantendo e alargando a certificação 

dos serviços municipais, à luz da norma da qualidade, em vigor, com 

todas as vantagens daí emergentes para a simplificação dos 

procedimentos administrativos, com claro benefício para os cidadãos 

do Concelho, tanto mais que tal cultura de qualidade de serviço público 

vem gerando, na organização municipal, uma atitude coletivamente mais 

responsável, no sentido do efetivo cumprimento dos prazos associados 
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ao dever legal de decisão consagrado, em geral, no Código do 

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

V – Da proposta em sentido estrito ---------------------------------- 

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

enunciadas e ao abrigo do disposto, sobre a matéria, no Decreto Lei 

n. 305/2009, de 23 de outubro, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo 

Municipal que adote deliberação no sentido de: ---------------------- 

a) Aprovar os ajustamentos funcionais à organização da estrutura dos 

serviços municipais, dentro dos limites fixados, nos termos legais, 

pela Assembleia Municipal, quer quanto ao número máximo de unidades 

nucleares, quer quando ao número máximo de unidades orgânicas 

flexíveis e subunidades orgânicas, com direta e exclusiva projeção ao 

nível da estrutura flexível, mantendo-se inalterável a sua estrutura 

nuclear; ----------------------------------------------------------- 

b) Tudo, conforme resulta da proposta de regulamento da organização 

dos serviços municipais, a qual faz parte integrante da presente 

proposta, documento que aqui se dá por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais, sendo o mesmo composto pelos seguintes anexos: 

 Anexo I – Define a estrutura nuclear dos serviços municipais e as 

competências das respetivas unidades orgânicas; --------------------- 

 Anexo II – Define a estrutura flexível dos serviços municipais e 

as competências das respetivas unidades orgânicas e gabinetes; ------ 

 Anexo III – Regulamento para cargos de direção intermédia; ----- 

 Anexo IV – Organograma da Macroestrutura dos Serviços Municipais;- 

c)   Caso a presente proposta venha a merecer aprovação, pelo órgão 

executivo municipal, dever-se-á promover a publicação, no Diário da 

República, do regulamento de organização dos serviços municipais, 

contendo as alterações, ora, preconizadas e respetivos anexos, 

incluindo os mesmos, para além da estrutura nuclear dos serviços 

municipais, a sua estrutura flexível5; ------------------------------ 

d) Tudo, tendo em vista à sua plena eficácia, nos termos do disposto 

no n. 6, do artigo 10º do DL 305/2009, de 23 de outubro6. ----------- 

                                                           
5 Nos termos da Lei n. 82-B/2014, de 31 de dezembro, Lei do Orçamento 

do Estado para 2015, veio a ser introduzida uma alteração à Lei 

49/2012, de 29 de agosto, modificando a redação dos seus artigos 20º 

e 21º, e com incidência na definição das estruturas orgânicas 

municipais. -------------------------------------------------------- 

Assim, à luz de tais novas disposições, os Municípios que não se 

encontrem nas situações previstas nas alienas a) e b) do n.º1 do artigo 

58º, da Lei n. 73/2013, (Lei das Finanças Locais), podem aprovar 

estruturas orgânicas e prover um número de cargos dirigentes superior 

ao previsto na Lei se, por efeito conjugado com outras medidas de 

racionalização, ao final de cada um dos exercícios orçamentais não 

existir um aumento global dos custos com pessoal e prestação de 

serviços a pessoas singulares. -------------------------------------- 
6 A produção dos efeitos emergentes da aprovação administrativa da 

presente proposta, consubstanciada na definição da estrutura flexível 

dos serviços municipais, na definição das competências das respetivas 

unidades orgânicas e gabinetes e na aprovação do respetivo Regulamento 

Interno dos Serviços municipais, apenas deverá ocorrer no dia útil 

seguinte ao da sua publicação no jornal oficial. -------------------- 

Em vista à sua adequada operacionalização, designadamente no que 

concerne ao provimento dos cargos dirigentes municipais contemplados 

na nova estrutura dos serviços municipais, tal matéria é da competência 

exclusiva do Presidente da Câmara. ---------------------------------- 
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Chaves, 09 de março de 2015. ---------------------------------------- 

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

(Arq. António Cabeleira) -------------------------------------------- 

Em anexo: Regulamento de organização dos serviços municipais. ------- 

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

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

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo, tecido, sobre a proposta 

em apreciação, os seguintes comentários: ---------------------------- 

1. A proposta de reorganização dos serviços municipais, ora, em 

apreciação mantem a sua estrutura nuclear, no caso, Departamento de 

Coordenação Geral, com a mesma panóplia de competências e com a mesma 

lógica de atuação; -------------------------------------------------- 

2. As divisões já consolidadas não têm qualquer alteração; -------- 

3. Há uma divisão que fica com parte das competências que estavam, 

atualmente, confiadas à Divisão de Sustentabilidade, Turismo e 

Cooperação, sendo esta última substituída, no novo modelo 

organizacional, pela Divisão de Sustentabilidade e Competitividade; 

                                                           

Nos termos do disposto na alínea c), do nº1, do artigo 25 da Lei 

nº2/2004, de 15 de Janeiro, que aprovou o estatuto do pessoal dirigente 

dos serviços e organismos da administração central, regional e local 

do Estado, Lei essa adaptada à Administração Local pela Lei n. 49/2012, 

de 29 de agosto, a comissão de serviço dos titulares dos cargos 

dirigentes cessa, entre outras causas positivadas em tal comando 

normativo, por extinção ou reorganização da unidade orgânica, salvo 

se for, expressamente, mantida a comissão de serviço no cargo dirigente 

do mesmo nível que lhe suceda. -------------------------------------- 

Assim, de forma casuística, deverá o Presidente da Câmara proceder a 

tal avaliação determinando, expressamente, por despacho, a eventual 

manutenção das comissões de serviço dos dirigentes municipais, 

atualmente, investidos em tais funções e desde que a sua acção 

funcional tenha incidência no cargo dirigente do mesmo nível que lhe 

sucede. ------------------------------------------------------------ 

No entanto, salvo melhor opinião, tal prorrogativa legal deverá ser 

afastada sempre que, da análise casuística realizada pelo Presidente 

da Câmara e indissociável de uma prévia avaliação comparativa entre 

os cargos dirigentes municipais e respetivas competências 

estabelecidas na estrutura orgânica primitiva e aquela que lhe sucede, 

se registe uma absoluta descaracterização do perfil de competências 

adstrito, de forma individual e concreta, a determinada unidade 

orgânica – nuclear ou flexível -. ----------------------------------- 

“Mutatis-mutandis”, nas situações em que as unidades orgânicas 

primitivamente consagradas na estrutura dos serviços municipais vejam 

alterado o seu nível funcional à luz da nova estrutura dos serviços 

emergente da sua reorganização, nomeadamente quando, a título 

meramente exemplificativo, uma divisão municipal é elevada a 

departamento municipal ou ainda quando se verifique uma operação 

inversa, ou seja, um departamento municipal é, na nova estrutura 

municipal, reconfigurado para o nível de divisão municipal. --------- 

O mesmo se poderá afirmar relativamente às unidades orgânicas criadas 

“ex-novo” com a entrada em vigor da nova estrutura municipal e que, 

de ponto de vista substantivo, vejam o “arco” da sua acção competencial 

manifestamente alterado, situação que, salvo melhor opinião, já não 

poderá ser abrangida pela latitude do despacho do Presidente da Câmara 

e para os efeitos acima evidenciados e previstos na alínea c), do nº1, 

do artigo 25 da retrocitada Lei nº2/2004, de 15 de Janeiro. --------- 
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4. Regista-se a fusão de duas Divisões, muito concretamente, a 

Divisão de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano e a 

Divisão de Gestão Urbanística e Territorial, numa única unidade 

orgânica; ---------------------------------------------------------- 

5. A unidade flexível, na área cultural, passa para segundo grau, 

tendo em consideração a importância desta área de intervenção 

municipal; --------------------------------------------------------- 

6. Surge, por último, uma nova unidade orgânica, no caso, a unidade 

flexível de terceiro grau de salvaguarda do Centro Histórico, tendo 

em vista dar uma resposta funcional aos novos desafios e politicas 

públicas centradas na reabilitação urbana. --------------------------   

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção da 

Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros 

Teixeira Santos, concordar com a proposta supra. Proceda-se em 

conformidade com o teor da mesma. ----------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

verbalmente, a seguinte declaração: --------------------------------- 

A sua posição de partida, sobre a matéria em apreciação, é coerente 

com posições, por si, já assumidas, neste executivo municipal, ou 

seja, qualquer revisão à estrutura orgânica dos serviços municipais 

deve assentar, fundamentalmente, na avaliação da resposta da mesma, 

no presente e no futuro, valorizando o seu grau de eficiência e da boa 

gestão dos recursos humanos. ---------------------------------------- 

No entanto, a organização da estrutura municipal esta muito dependente 

da visão do Senhor Presidente da Câmara, enquanto responsável pela 

gestão dos recursos humanos, e, como tal, a sua posição, sobre o 

assunto em apreciação, é de abstenção. --------------------------- 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração: ----------------------------------------------- 

As alterações à estrutura orgânica dos serviços municipais devem ser 

feitas com alguma regularidade, até pelo eventual impacto motivacional 

que tais mudanças podem representar para os trabalhadores; --------- 

Por outro lado, não pode fazer uma avaliação rigorosa da adequação 

desta estrutura, em vista a boa execução das tarefas que estão 

confiadas. --------------------------------------------------------- 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO ATÉ 1.000.000,00 € – PEDIDO DE APROVAÇÃO 

DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. INFORMAÇÃO Nº09/DGF/ 2015. --------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento da Informação/Proposta nº 04/DGF/2015, aprovada pelo 

órgão executivo em 13 de fevereiro de 2015 e sancionada pelo órgão 

deliberativo em sessão ordinária de 25 de fevereiro de 2015, relativa 

à contratação de empréstimo de curto prazo identificado em epígrafe, 

cumpre-me promover a submissão da minuta do contrato, oportunamente 

apresentada pelo Banco Santander Totta, à próxima reunião do órgão 

executivo municipal, para aprovação do respetivo clausulado. -------- 

À consideração superior, -------------------------------------------- 
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Chaves, 06 março de 2015. ------------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira, no uso de poderes subdelegados 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Em anexo: Minuta do contrato de empréstimo. ------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.03.09. ---------------------------------------------  

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 

2015.03.09. --------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto 

contra da Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina 

Barros Teixeira Santos, e 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. ------------------------------------------------------------- 

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

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: ------------------------- 

“Fundamenta o seu voto contra, em coerência com a posição já 

manifestada, sobre a matéria, em anterior reunião de câmara.” ------- 

 

 

2.2. PEDIDO DE PARECER PREVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E JURIDICOS, ARTIGO 75º, DA LEI N. 82-

B/2014, DE 31 DE DEZEMBRO. PROPOSTA N. 17/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 parecer prévio -------------- 

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 nº 35/2014, de 20 de 

junho, e pelo Decreto-Lei nº47/2013, de 5 de abril, alterado pela Lei 

nº66/2013, 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. -------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, o parecer previsto no número anterior depende da: - 

a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 
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que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções públicas; --------------------------------------------------- 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; --------------- 

c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12.---------------------------------------------------- 

II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ------ 

1. É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de 

aquisição de serviços de assessoria técnica e jurídica, tendo em conta 

o seguinte: --------------------------------------------------------- 

a) Análise do cumprimento do previsto no acordo de constituição do 

Sistema Multimunicipal de Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, quanto 

a:------------------------------------------------------------------ 

- Investimento; ----------------------------------------------------- 

- Tarifas (evolução das tarifas); ----------------------------------- 

- Caudais mínimos (fundamentação da aplicação a Chaves). ------------ 

b) Análise da faturação do tratamento de águas residuais (está a ser 

faturado valor excessivo devido às águas pluviais);------------------ 

c) Fundamentação técnico-jurídica para a devolução das faturas de 

consumos mínimos e faturação excessiva de caudais de saneamento;----- 

d) Análise da documentação em desenvolvimento para a verticalização 

do sistema.--------------------------------------------------------- 

2. O valor estimado do contrato em causa é de 6.000,00 (seis mil 

euros).------------------------------------------------------------- 

3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 

causa irá ser promovido o procedimento de Ajuste Direto, com base no 

disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos.--------- 

4. Sendo certo que o Município de Chaves não tem, na presente data, 

recursos técnicos e humanos que permitam garantir, de forma eficaz, a 

execução dos serviços objeto do contrato.---------------------------- 

5. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de 

serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 

execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato.---------------------- 

6. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 

para a execução dos serviços objeto do contrato. -------------------- 

7. O contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento 

orçamental, muito concretamente, na rubrica 02022099. --------------- 

8. Atendendo ao facto de não existir contratação de serviços de igual 

natureza nem com o mesmo prestador, face às entidades que se 

perspetivam convidar pelo Município de Chaves, não será aplicada 

qualquer redução remuneratória.-------------------------------------- 

III – Da proposta em sentido estrito--------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 5 

e no n.º 12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, parecer 

prévio favorável relativamente à celebração do contrato de aquisição 

de serviços de assessoria técnica e jurídica, 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. ------------------- 

Chaves, 09 de março de 2015. ---------------------------------------- 

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

(Arq.º António Cabeleira) ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

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: ------------------------- 

“O seu voto favorável vai no sentido de que se criem condições para 

que o conflito com as Águas de Trás os Montes seja resolvido a favor 

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

 

 

2.3. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, TENDO EM 
VISTA A “DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE DIVULGAÇÃO 

E PROMOÇÃO” (AO ABRIGO DO Nº 5, DO ARTIGO 75º, DA LEI Nº 82-B/2014, 

DE 31 DE DEZEMBRO, DIPLOMA LEGAL QUE APROVOU O ORÇAMENTO DE ESTADO 

PARA 2015). INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 1/DGF/2015. ---------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A candidatura “CHAVES MONUMENTAL – Valores Culturais e Patrimoniais”, 

aprovado no âmbito do Eixo Prioritário IV – Qualificação do Sistema 

Urbano, integra várias operações, de entra as quais, faz parte a 

Operação “Desenvolvimento de Ações Preparatórias para Elevação de 

Chaves a Património Mundial”, e cujo contrato de financiamento foi 

celebrado no pretérito dia 27 de outubro de 2011. ------------------- 

A operação referida no parágrafo anterior é constituída por várias 

componentes, que urge implementar, e, de entre as quais, faz parte 

integrante a “Promoção e Formalização dos Procedimentos Tendentes á 

Elevação de "Chaves a património Mundial " (Elaboração de um programa 

Estratégico de Divulgação e Promoção) ------------------------------- 

Esclarece-se que a mencionada componente se reporta à elaboração de 

ações de divulgação que tem como objetivo: -------------------------- 

  Apresentar publicamente os trabalhos que estão a ser promovidos 

pela Autarquia no quadro da Divulgação e Promoção do Património 

Arquitetónico e Arqueológico; --------------------------------------- 

 Favorecer um espaço de reflexão e debate sobre as prioridades da 

preservação do Património e da influência que este pode vir a ter no 

desenvolvimento Turístico da região; -------------------------------- 

 Produzir informação sobre o património e os espaços patrimoniais 

recuperados. ------------------------------------------------------- 

Tendo em conta o mencionado nos parágrafos anteriores, e atendendo à 

circunstância de que os Serviços Técnicos Municipais não dispõem dos 

meios necessários para a prestação dos serviços em causa, mostra-se 

necessário, por isso, recorrer ao mercado no sentido de se contratar 

a prestação de serviços para a produção de um livro e material 

publicitário no contexto da componente “Promoção e Formalização dos 

Procedimentos Tendentes à Elevação de "Chaves a património Mundial " 

(Elaboração de um programa estratégico de Promoção e Divulgação) ”que 

incluiu: ----------------------------------------------------------- 

 Impressão de 500 exemplares de um livro de fotografias designado 

por “OLHAR SOBRE O PATRIMÒNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO ---------- 

 Impressão de 500 exemplares de um Livro sobre CHAVES E A SUA PRAÇA 

MILITAR” ----------------------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO LEGAL DO PEDIDO DE PARECER PRÉVIO ---------------- 

1. Em consonância 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 e da Administração Pública, nos 
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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. Atendendo agora, ao estabelecido no n.º 12, da retrocitada 

disposição legal, esclarece-se que, nas autarquias locais, o parecer 

acima referido é da competência do órgão executivo municipal e decorre 

da verificação dos requisitos previstos no n.º 6, da mesma norma legal, 

com as necessárias adaptações, ou seja, depende: -------------------- 

a) Da demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para o qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como, da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções públicas; --------------------------------------------------- 

b) Da declaração de cabimento orçamental emitida pelo serviço com 

poderes estabelecidos para o efeito; -------------------------------- 

c) Do cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12. --------------------------------------------------- 

3. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS A CELEBRAR: ------------------------------ 

Neste contexto, relativamente ao contrato a celebrar para a aquisição 

de serviços tendentes à adjudicação de Serviços de impressão de 500 

exemplares do Livro um “OLHAR SOBRE O PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E 

ARQUEOLÓGICO” e 500 exemplares do Livro “CHAVES E A SUA PRAÇA MILITAR”, 

informa-se o seguinte: ---------------------------------------------- 

 Para o contrato em causa, estima-se, um valor de 18.225,00€ 

(dezoito mil duzentos e vinte e cinco euros sem IVA incluído, dos 

quais, 15.491,25€ correspondem à comparticipação FEDER (taxa de 85%), 

e, 2.733,75€ dizem respeito ao valor a suportar pelo Município). ---- 

 O procedimento tendente à adjudicação do contrato de prestação de 

serviços em causa, obedecerá ao estatuído sobre a matéria no Código 

dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-lei nº 18/2008 de 

29 de janeiro e ulteriores alterações; ------------------------------ 

 Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de 

serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata de 

trabalho subordinado, em face, dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato; --------------------- 

 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; -------------------- 

 O contrato em causa enquadra-se, na rúbrica orçamental 02.02.20.02 

económica “Promoção e Divulgação do Concelho”. ---------------------- 

 Considerando as disposições previstas, no artigo 7º, da Lei n.º 

75/2014, de 12 de setembro, conjugada com a alínea c), do n.º 6, do 

artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, o objeto do contrato não 

obriga à redução remuneratória. ------------------------------------- 

4. PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO: ----------------------------------- 

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

enunciadas, permito-me sugerir, que seja superiormente proposto ao 

Executivo Municipal, que tome deliberação no sentido de: ------------ 
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1.  Emitir, por força do disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei 

n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015), parecer prévio favorável 

relativamente à Aquisição da Prestação de Serviços de Impressão 

enunciada, que integram a componente “Promoção e Formalização dos 

Procedimentos Tendentes à Elevação de Chaves a Património Mundial”, 

encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os 

requisitos previstos no n.º 6 do mesmo diploma legal. --------------- 

2. Reunidas as condições para a abertura do procedimento, enviar para 

a Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial, para dar cumprimento ao 

solicitado. -------------------------------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves: 4 de março de 2015 ------------------------------------------ 

(Maria Amelia Melo, Eng.ª Civil) ------------------------------------ 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA SANTOS 

DE 2015.03.10. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.03.10.--------------------------------------------- 

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 

2015.03.10. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

XIII 

DIVERSOS 

 

 

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 dezoito horas, para constar se lavrou a presente ata, e 

eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou assinar, junto do 

Presidente. -------------------------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

i Aplicável apenas quando os apoios concedidos sejam superiores a € 50 

000,00, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009. ------- 

                                                           


