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Nº 09 – Reunião  Extraordinária   

Da Câmara Municipal  de  Chaves 

                              Realizada  no  dia  20 de abril 

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

Aos vinte dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, nesta cidade 

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

realizou-se a Reunião extraordinária da Câmara Municipal de Chaves, 

sob a Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Arq. António Cândido 

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

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

Santos, Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, Sr. Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves, Sr. Eng. João Adérito 

Moura Moutinho e comigo, Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de 

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

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram dezoito 

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

dia previamente elaborada e datada do dia quinze de abril de dois mil 

e quinze. ---------------------------------------------------------- 

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2014. 

INFORMAÇÃO Nº 11/DGF/2015. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes e Justificação ------------------------------------ 

1 – Considerando que o Decreto-Lei n.º54-A/99 de 22 de Fevereiro 

retificado pela Lei n.º 162/99 de 14 de Setembro e alterado pelos 

diplomas Decreto-Lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 

26/2002 de 14 de Fevereiro e Decreto-Lei n.º 84-A/2002 de 5 de Abril 

aprova o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL);  

2 – Considerando que se entende por prestação de contas, o inventário 

dos atos económicos e/ou financeiros passados, bem como o instrumento 

controlador da execução do orçamento e da gestão autárquica; -------  

3 – Considerando, também, que a prestação de contas, na senda do 

evidenciado no ponto anterior, deve ser espelho dos documentos 

previsionais, os quais aprovaram, em tempo oportuno, os fundamentos 

para o desenvolvimento da atividade autárquica; --------------------- 

4 - Considerando que no ponto 2 das considerações técnicas do POCAL 

são definidas as normas e especificidades técnicas relevantes que 

devem ser tidas em consideração aquando da elaboração dos documentos 

de prestação de contas a elaborar pelo Município; ------------------- 

5 – Considerando que o aludido diploma dispõe como documentos de 

prestação de contas: o Balanço, a Demonstração de Resultados, os Mapas 

de Execução Orçamental, os Anexos às Demonstrações Financeiras e o 

Relatório de Gestão; ------------------------------------------------ 

6 – Considerando que a prestação de contas das Autarquias Locais deve 

obedecer e ser apresentada, em modelos uniformes, de acordo quer com 

o estipulado pelos pontos 5, 7 e 8 das considerações técnicas do POCAL, 

quer com o estipulado pela Resolução do Tribunal de Contas n.º 4/2001, 

de 18 de Agosto, Resolução 6/2013, de 28 de agosto, e 2/2014, de 4 de 

dezembro, do Tribunal de Contas; ----------------------------------- 
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7 – Considerando que o órgão executivo da Autarquia deverá, à luz do 

disposto no nº 1 do artigo 76º, da Lei n.º73/2013, de 03 de setembro, 

e na alínea i), do nº 1, do artº 33º e alíneas j) e k), do nº 1, do 

artº 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, apresentar os 

documentos de prestação de contas ao respetivo órgão deliberativo, de 

modo a que este os aprecie em sessão ordinária, no mês de Abril do ano 

seguinte àquele a que respeitam; ------------------------------------  

8 – Considerando que, no cumprimento da alínea d), do nº 1, do artº 

42, da Lei 50/2012, de 31 de agosto, a qual aprovou o Regime Jurídico 

da Atividade Empresarial Local, devem as empresas locais facultar os 

documentos de prestação anual de contas, à Câmara Municipal para 

acompanhamento e controlo; ----------------------------------------- 

9 – Considerando que, de acordo com o previsto no artº 75º e no nº 2, 

do artº 76 da Lei nº 73/2013, de 03 Setembro, os municípios apresentam 

contas consolidadas com as entidades detidas ou participadas, nos 

termos dos nº 3, 4, 5 e 6 do aludido artº 75º, sendo que, nos termos 

do seu nº 7, os documentos de prestação de contas consolidadas 

compreendem o relatório de gestão, com as seguintes demonstrações 

financeiras: ------------------------------------------------------- 

 Balanço consolidado; ------------------------------------------ 

 Demonstração consolidada dos resultados por natureza; --------- 

 Mapa de fluxos de caixa consolidados de operações orçamentais; 

 Anexo às demonstrações financeiras consolidadas, com a divulgação 

de notas específicas relativas à consolidação de contas, incluindo os 

saldos e os fluxos financeiros entre as entidades alvo da consolidação 

e o mapa de endividamento consolidado de médio e longo prazos e mapa 

da dívida bruta consolidada, desagregado por maturidades e natureza. 

10 – Considerando que, nos termos da alínea e), do nº 2, do artº 77, 

da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, compete ao auditor externo que 

procede anualmente à revisão legal de contas, “…emitir parecer sobre 

os documentos de prestação de contas do exercício, nomeadamente sobre 

a execução orçamental, o balanço e a demonstração de resultados 

individuais e consolidados e anexos às demonstrações financeiras 

exigidas por lei ou determinados pela Assembleia Municipal.”; ------- 

11 – Considerando, por último, que as contas do Município deverão ser 

remetidas, pelo órgão executivo, independentemente da sua apreciação 

pelo órgão deliberativo, ao Tribunal de Contas, até 30 de Abril, de 

acordo com o nº 4, do artº 52º da Lei nº 98/97, de 26 de agosto e 

ulteriores alterações, nos termos da Resolução nº2/2014 – 2ª seção, 

de 4 de dezembro de 2014, e à CCDRN, (artº 6º do POCAL), ao INE e à 

Direcção-Geral do Orçamento (artº 7º e 8º do POCAL), no prazo de 30 

dias após aprovação pelo Órgão executivo; --------------------------- 

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

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

tomo a liberdade de sugerir ao Ex. Sr. Presidente da Câmara a adoção 

da seguinte estratégia procedimental com vista à concretização do 

objetivo em causa, ou seja, aprovar as contas relativas à gerência de 

2014: -------------------------------------------------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para 
reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação dos documentos de prestação de contas relativos ao exercício 

de 2014, as quais integram: ----------------------------------------- 

 Os documentos da Prestação de Contas que se encontram definidos 

no art.º6 do POCAL: ------------------------------------------------- 

a) Mapa de Execução do Orçamento da Despesa; ---------------------- 

b) Mapa de Execução do Orçamento da Receita; ---------------------- 
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c) Mapa de Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos; --- 

d) Mapa de Fluxos de Caixa; --------------------------------------- 

e) Mapa de Operações de Tesouraria; ------------------------------- 

f) Balanço; ------------------------------------------------------- 

g) Demonstração de Resultados; ------------------------------------ 

h) Anexos às Demonstrações Financeiras; --------------------------- 

i) Relatório de Gestão. ------------------------------------------- 

 Documentos previstos nos artºs 59 e 74 a 77º da Lei 73/2013, de 

3 de setembro: ----------------------------------------------------- 

a) Contas da GEMC, E.E.M; ---------------------------------------- 

b) Contas Consolidadas e respetivo anexo; ------------------------ 

c) Parecer sobre as contas do exercício, emitido pelo Revisor 

Oficial de Contas; ------------------------------------------------- 

d) Monitorização do Plano de Saneamento Financeiro. -------------- 

 Documentos previstos na Resolução nº 6/2013, de 21 de Novembro: 

a) Mapa das participações da entidade; --------------------------- 

b) Relatório e contas das sociedades comerciais previstas no artº 

3º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, nas quais exerçam influência 

significativa dos respetivos elementos a seguir identificados: ------ 

- Ata da deliberação de aprovação do relatório e contas; ------------ 

- Cópia da certificação legal de contas, se emitida; ---------------- 

- Relação nominal dos responsáveis. -------------------------------- 

c)  Deliberações dos órgãos executivos e deliberativo, previstas no 

artº 61º da Lei nº 50/2012, de 31 de Agosto, bem como estudos técnicos, 

económicos e jurídicos que fundamentam o sentido da deliberação; --- 

d)  Planos de integração ou internalização referidos no nº 12 do 

artº 62º da Lei nº 50/2012, de 31 de Agosto; ------------------------ 

e) Mapa de alienação da totalidade ou parte de capital social das 

empresas locais e de outras sociedades comerciais e cópias dos 

respetivos documentos comprovativos; -------------------------------- 

f)  Identificação de eventuais medidas adotadas no âmbito do artº 

65º da lei 133/2013, de 3 de Outubro. ------------------------------- 

 Documento previsto na Lei nº 43/2012, de 28 de Agosto – Programa 

de Apoio à Economia Local (PAEL): ----------------------------------- 

Anexo relativo à execução anual do PAEL. ---------------------------- 

 Documentos previstos na LCPA – Lei 8/2012, de 21 de fevereiro e 

ulteriores alterações: ---------------------------------------------- 

Declaração relativa a compromissos plurianuais; --------------------- 

Declaração relativa a pagamentos e recebimentos em atraso a 

31/12/2014. -------------------------------------------------------- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 
executivo camarário, deverá a mesma, à luz das disposições combinadas 

previstas nas alíneas alínea i), do nº 1, do artº 33º e alíneas j) e 

k), do nº 1, do artº 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, ser 

remetida para a próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, a 

ter lugar durante o mês de Abril, com vista ao seu sancionamento pelo 

aludido órgão deliberativo; ----------------------------------------- 

c) Que, se remeta, às entidades referidas e dentro dos prazos 

legalmente estipulados, um exemplar de todos os documentos integrantes 

da prestação de contas da gerência de 2014, ora em aprovação.-------- 

Chaves, 06 de Abril de 2014 ----------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira ---------------------------- 

(Márcia B. Santos, Dra.) ------------------------------------------- 

Em anexo: Documentos de prestação de contas legalmente exigíveis 

Relatório de Gestão ------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, SR. DR. 

MARCELO DELGADO, DATADO DE 07.04.2015.------------------------------- 

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 

2015.04.07. -------------------------------------------------------- 

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, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, aprovar os 

documentos de Prestação de Contas do ano económico de 2014, nos termos 

da 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: ------------------------- 

Infelizmente, apesar das diversas tentativas promovidas, no sentido 

de uma melhor aproximação das previsões económicas, face à sua efetiva 

execução, continua a existir uma divergência significativa entre as 

previsões do orçamento e a sua execução registada nas contas. ------- 

Este caminho acaba por dar guarida à atuação dos Executivos Municipais 

anteriores, sendo certo que a atividade do Município tem vindo a 

defraudar as legítimas expetativas dos cidadãos, conforme resulta da 

taxa de execução orçamental relativamente baixa. -------------------- 

Tudo aquilo que acaba por tentar ser o investimento público municipal, 

não tem tido o devido retorno para a qualidade de vida das populações, 

e, sobretudo, permitindo tornar e consolidar Chaves como um Concelho 

liderante nas suas diversas áreas de atuação: económica, turística e 

cultural. ---------------------------------------------------------- 

A atividade da Autarquia deve centrar-se nos cidadãos, sendo certo que 

as medidas promocionais do Concelho tem ficado aquém das expetativas 

fixadas para o seu desenvolvimento. ------------------------------- 

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

De seguida, os Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos e o Senhor Eng. João Adérito Moura 

Moutinho, apresentaram, por escrito, a seguinte declaração de voto: - 

“O nosso voto traduz essencialmente a discordância perante as linhas 

de gestão do município seguidas em 2014, que estão em sintonia com a 

gestão dos mandatos anteriores. Não podemos concordar com a definição 

de prioridades que têm vindo a ser implementadas, e consequentemente 

em consciência só poderemos votar CONTRA a aprovação destes 

documentos. Fundamentamos a seguir a nossa posição. ----------------- 

Consideramos que a documentação apresentada está com elevado grau de 

detalhe, incluindo o relatório, com apresentação da informação em 

gráficos e tabelas, o que nos leva a concluir, baseados também nas 

informações que vão chegando às reuniões de câmara, que temos neste 

município pessoas com capacidade para elaborar estes documentos e 

estudos e pareceres, evitando-se assim o recurso a entidades externas, 

como tem acontecido. Quanto ao rigor das contas, as mesmas foram 

auditadas pelo ROC, não tendo razões para duvidar da fiabilidade das 

mesmas. ------------------------------------------------------------ 

Vamos agora debruçar-nos sobre as áreas de intervenção autárquica mais 

relevantes. -------------------------------------------------------- 

1. -Recursos Humanos --------------------------------------------- 
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-Faltam vários indicadores do balanço social, como taxa de absentismo, 

taxa de Incidência de acidentes no local de trabalho, nível etário, 

antiguidade média da função pública, etc. --------------------------- 

-Deveriam ser ministradas mais ações de formação, nomeadamente na área 

da administração pública e sistemas de gestão da qualidade.---------- 

-A taxa de absentismo parece-me elevada, sendo da ordem dos 6,7%. --- 

2. -Águas e saneamento ------------------------------------------- 

- Houve melhorias ao nível das taxas de perdas, não tendo contudo sido 

feito o investimento necessário para uma redução radical das mesmas. 

Deve salientar-se o trabalho muito positivo desenvolvido neste setor, 

em todos as áreas de atividade, com realce para a substituição de 

contadores, faturação e introdução de descarregadores na rede de 

saneamento. É preciso contudo ainda fazer muito mais, para diminuir 

as taxas de perdas (de 37% para as águas e 62% para o saneamento) 

sendo para isso necessários meios financeiros para melhorar as redes 

de água e saneamento. Na nossa perspetiva foi seguida uma política 

errada neste setor, traduzida na falta de investimento, que provocou 

um elevado crescimento da dívida à ATMAD. --------------------------- 

3. -Ordenamento do Território ------------------------------------ 

-Não foi levada a cabo a sinalização e colocação de passadeiras na Av. 

Do Tâmega, de acordo com a proposta aprovada em reunião de câmara no 

final de 2013. ------------------------------------------------------ 

-Não foi implementada uma política global de transportes públicos, em 

articulação com o estacionamento urbano, que se repercutisse no 

aumento da taxa de utilização do referido sistema de transportes. --- 

-Os cursos de formação importantes para esta área foram poucos, 

faltando cursos sobre transportes urbanos e ordenamento do território. 

-Poderia ter sido feito muito mais ao nível da segurança rodoviária. 

4. -Obras Públicas ----------------------------------------------- 

-Não foram pavimentadas as artérias da cidade em maior estado de 

degradação, como: --------------------------------------------------- 

-Av. Nuno Álvares Pereira ------------------------------------------- 

-Rua Antunes Guerreiro (S.ta Cruz) --------------------------------- 

-Rua Inácio Pizarro (S.ta Cruz) ------------------------------------- 

-Não foram efetuadas obras de conservação no Largo das Freiras. ----- 

Continuo a sustentar que este executivo, da mesma forma que os 

anteriores, coloca a qualidade de vida dos cidadãos em segundo plano, 

preocupando-se mais com obras grandiosas, mas que pouco podem 

beneficiar os flavienses. -------------------------------------------  

5. -Sistemas de Informação e Comunicação ------------------------- 

-A Biblioteca Municipal não foi dotada com os meios informáticos, quer 

em qualidade quer em quantidade, que lhe permitissem servir de uma 

forma eficaz os seus utentes. -------------------------------------- 

-O município tem poucos meios de informação ao cidadão. Deveriam 

existir painéis eletrónicos e interfaces telemáticos em vários pontos 

da cidade, que permitissem manter os cidadãos informados sobre as 

atividades da câmara e sobre os mais variados assuntos de interesse 

para os mesmos, como de caráter administrativo, cultural, turístico e 

recreativo. -------------------------------------------------------- 

6. -Desenvolvimento sustentável e Turismo ------------------------ 

-O número de expositores na feira dos sabores tem vindo a diminuir. 

Não existe uma gestão correta do setor, não sendo facultada informação 

suficiente aos agentes económicos interessados e desperdiçando-se 

recursos económicos na promoção das feiras dos Sabores, sem que as 

mesmas tenham atingido uma dimensão mínima que permitam uma promoção 

com outra abrangência. --------------------------------------------- 

-Não foram conservados locais com interesse arqueológico, como castros 
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existentes no concelho e a barragem romana da Aboboleira, entre outros, 

nem foi feita a identificação dos mesmos, de modo a ser potenciado 

turismo cultural. -------------------------------------------------- 

-A cooperação transfronteiriça pouco evoluiu, em termos práticos, não 

passando a Euro-cidade Chaves-Verin quase de uma figura de retorica, 

pois para além da agenda cultural comum e de um cartão de descontos 

em museus, pouco mais existe. Não há transportes regulares, nem grande 

articulação entre instituições e agentes económicos. Não foram 

convenientemente utilizados os fundos comunitários para requalificar 

as margens do rio Tâmega, desde a fronteira até Chaves. ------------- 

7. -Área Financeira ---------------------------------------------- 

As receitas previstas para 2014 foram sobrevalorizadas, resultando 

numa taxa de execução das receitas de 77,9%, salientando-se a rúbrica 

“rendimentos de propriedade” que só teve uma taxa de execução de 44,4% 

(1.916.264,22 € em vez de 4.316553,48 €). --------------------------- 

A taxa de execução da despesa felizmente que ficou nos 78,6%. ------- 

A dívida total expressa não diminuiu significativamente, havendo 

contudo uma transferência da dívida de curto prazo para médio e longo 

prazo. É evidente que falta a dívida do MARC, que não está ainda 

integrada nas contas do município, há ainda a questão das faturas em 

litígio com as águas de Trás-os-Montes e os processos expropriativas 

do Polis em litígio. Foi feito muito pouco nesta área, para um 

município que tem uma dívida exposta de aproximadamente a 46,5 milhões 

de euros. Se não for feito um esforço de contenção da despesa e 

maximização das receitas, a dívida este ano tenderá a aumentar. E isso 

pode ser conseguido com uma correta definição de prioridades nos 

investimentos a efetuar e através da diminuição da taxa de perdas nos 

sistemas de água e saneamento. ------------------------------------- 

A taxa de execução dos projetos com financiamento comunitário não é a 

desejável, sendo de 72,8 %. ---------------------------------------- 

Deve ser ainda referido que o empréstimo da ordem dos 13 milhões de 

euros contraído recentemente, deveria ser fundamentalmente para pagar 

dívidas de curto prazo. Mas o que se constata é que as dívidas de 

curto prazo só diminuíram de 19.792.364,51 € para 14.476.403,88€, 

mesmo que alguma desta dívida tenha sido gerada posteriormente. Estas 

dívidas ainda têm um valor muito elevado, que podem influenciar muito 

negativamente o tecido económico da região e transmitem uma má imagem 

deste município. --------------------------------------------------- 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração de voto: ---------------------------------------- 

1 – A despesa corrente aumentou em 2014, 8%, pelo que ficam 12 milhões 

de euros por pagar, facto por si só evidência que não se travou a 

despesa pública municipal. ------------------------------------------ 

2 – Com receitas de Capital foram pagas despesas correntes, pelo que 

não há poupança. ---------------------------------------------------- 

3 – Os passivos financeiros disparam com maior impacto de ano para 

ano, tomando um caminho que se vem a revelar ruinoso, só este ano 

foram mais treze milhões acrescentados com o empréstimo. ------------ 

4 – Os resultados da execução orçamental continuam fortemente 

dependentes de fundos externos, a Câmara perde autonomia financeira.- 

5 – A Câmara Municipal arrecada 1,8 milhões de euros em 2014, só para 

pagar os juros dos elevados empréstimos aos bancos, valor esse que 

superou o que se paga pela água para abastecer os flavienses. ------- 

6 – O que se corta no apoio financeiro às coletividades e Juntas de 

Freguesia, é agora entregue aos bancos a quem deve a Autarquia. ----- 
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7 – Vários investimentos anteriores estão ao abandono e outros, novos 

investimentos, não são sustentáveis pois apenas acrescentam mais 

despesa. ----------------------------------------------------------- 

8 – Os pequenos cortes, não aconteceram nas despesas correntes mas sim 

e, principalmente, pela anulação e desistência dos investimentos para 

o desenvolvimento do Concelho, na ordem de 8,8 milhões de euros. O 

desinvestimento foi na ordem dos 8,8 milhões de euros como se lê no 

relatório do Revisor Oficial de Contas. ----------------------------- 

9 - Concluindo: ----------------------------------------------------- 

a) Deslocam-se receitas de capital (empréstimos) para despesas 

correntes (água, saneamento, etc). ---------------------------------- 

b) Vive-se de empréstimos! Por hábito já se pagam empréstimos com 

novos empréstimos, estes, a pagar pelos netos e bisnetos. ----------- 

c) As contas municipais estão com muita cosmética, já que se registam 

nos balanços receitas futuras em litígio (5,74 milhões de euros), e 

não se regista de igual forma despesas em litígio (dividas de 8,7 

milhões de euros, por exemplo a ATMAD). ----------------------------- 

d) Esta realidade leva a afirmar que são muito inventivas as soluções 

encontradas para pintar de azul as contas, quando bem sabemos que elas 

estão no vermelho. Tão inventivas que têm treze milhões de euros de 

receitas emprestadas. ----------------------------------------------- 

e) Continua-se a não pagar às Águas de Portugal, sendo certo que este 

ano mais um milhão de euros ficou por pagar. ------------------------ 

f) As práticas não mudam quando deviam mudar os resultados são dívidas 

maiores. ----------------------------------------------------------- 

g) As contas ficam ainda marcadas por um prejuízo de 252 mil euros, 

na empresa municipal, sendo necessários 155 mil euros do 

estacionamento e 54 mil euros no parque de campismo, para encobrir um 

prejuízo que totaliza 461 mil euros. Perto de meio milhão de euros foi 

quanto custou o fecho por tempo exagerado das termas para as obras.-- 

No ano passado apresentaram-se várias objeções às contas de 2013, 

verificamos que passado um ano caíram em saco roto. ----------------- 

Insistimos novamente para que se considerem os reparos então 

efetuados, pois só assim o Município poderá inverter a trajetória de 

perda para as suas finanças. ---------------------------------------- 

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

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

apresentado a seguinte declaração de voto: ------------------------- 

“Do Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2014, há a destacar 

o fato de, em 2014, a Câmara ter lançado e/ou concluído obras no valor 

de 22.7 milhões de euros e o apoio reforçado à inclusão social. ---- 

Mas o que se destaca é o resultado líquido positivo e muito 

significativo de mais de 7 milhões de euros, obtido em consequência 

de uma gestão rigorosa e sustentada em princípios e critérios de 

racionalidade económica. -------------------------------------------- 

O ativo líquido e os fundos próprios aumentaram (atingem 177,8 milhões 

€ representando um acréscimo de cerca de 16 milhões € face ao período 

homólogo e 76,6 milhões € representando um aumento de cerca 7.3 milhões 

€, respetivamente); ------------------------------------------------- 

 A divida em 2014 diminuiu cerca de 1,8 milhões € relativamente a 

2013, aumentando também o imobilizado Bruto que atinge aproximadamente 

o valor de 252 milhões de euros, representando um acréscimo de 16 

milhões de Euros face ao período homólogo. ------------------------- 

Diminuímos em 2014 o prazo médio de pagamentos para 168 dias, quando 

em 2013 era de 231 dias; -------------------------------------------- 

As despesas com o pessoal representam menos de 25% do total da despesa 

(representam 17,6% do total da Despesa. De referir ainda que as funções 
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sociais tiveram um valor semelhante às funções gerais e económicas em 

conjunto. ---------------------------------------------------------- 

No âmbito da Despesa, a taxa de execução foi de 78,6%, em que no ano 

de 2014 os compromissos assumidos foi de 63 milhões de Euros dos quais 

foram pagos cerca de 52 milhões de Euros. -------------------------- 

Diminuímos a Despesa em 2014 em cerca de 1.2 milhões de Euros 

comparativamente com o ano de 2013. --------------------------------- 

As receitas totais do Município no ano de 2014 foram de 51.3 milhões 

de Euros, atingindo um grau de execução de 78,1%, em que cerca de 25.3 

milhões são receitas correntes e 26 milhões receitas de capital. --- 

Aumentamos a Receita em 2014 em cerca de 0,8 milhões de Euros, 

relativamente a 2013. ---------------------------------------------- 

De referir que no ano de 2014, o Município de Chaves reestruturou a 

Dívida de curto Prazo para médio e longo prazo, através do empréstimo 

de 14 anos no montante de cerca de 13 milhões de Euros, resultando um 

aumento da receita de capital e da despesa corrente paga. ----------- 

O Município continuará o seu processo de ajustamento em 2015, para 

continuar a cumprir os seus compromissos, a servir os cidadãos e 

concluir/realizar as obras necessárias para o bem-estar das pessoas.” 

 

 

2. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DO AQUANATTUR” – CONTRATO DE CESSÃO 

DE CRÉDITOS. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 84/2015, 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, 2ª Série, n.º 235 de 5 de dezembro de 2012, 

concurso público tendo como objeto a adjudicação da empreitada 

“Requalificação da Envolvente do AQUANATTUR“.------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 05 de agosto de 2013, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “SINOP – Soc. Infraestruturas e Obras Públicas – ANTÓNIO 

MOREIRA DOS SANTOS 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 09 de 

setembro de 2013.---------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

empresa 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, 

importando destacar as seguintes condições:-------------------------- 

Prazo de execução da obra: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.-- 

5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 27 de novembro de 2013.---------------------------------- 

6. O Plano de Segurança e Saúde da empreitada, 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.---------------------------------------------------- 

7. Foi deliberado em reunião de Câmara de 09 de maio de 2014, a 

aprovação do plano de trabalhos ajustado.---------------------------- 

8. Foi deliberado em reunião de câmara de 07 de novembro de 2014, a 

aprovação de trabalhos suprimento de erros e omissões, no valor de € 

7.615,11, IVA não incluído, com um prazo de execução de 5 dias.------ 

9. De harmonia com as deliberações camarárias tomadas em reuniões 

ordinárias, o Município de Chaves aprovou a prorrogação graciosa até 

dia 30 de abril de 2015.--------------------------------------------- 
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10. Até à data, foram realizados e aprovados vinte e cinco autos, 
totalizando o valor de € 1.498.982,04 (um milhão, quatrocentos e 

noventa e oito mil, novecentos e oitenta e dois euros e quatro 

cêntimos), IVA não incluído, faltando realizar trabalhos no valor de 

€ 421.548,17 (quatrocentos e vinte e um mil, quinhentos e quarenta e 

oito euros e dezassete cêntimos).------------------------------------ 

11. O adjudicatário através de ofício que deu entrada nos serviços 
administrativos do Município de Chaves com o registo nº 4088 de 08 de 

abril de 2015, vem propor ao Município, a autorização de um contrato 

de cessão de créditos no valor de 160.524,10€ (cento e sessenta mil, 

quinhentos e vinte e quatro euros e dez cêntimos), IVA incluído, 

celebrado com a empresa “TELLUS MATER, SISTEMA ELECTRONICOS; S.A.”.-- 

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

Face ao exposto, cumpre informar:------------------------------------ 

1. A execução da obra tem revelado atrasos sistemáticos, o que ao 

longo da sua execução tem levado a apresentação e planos de trabalhos 

ajustados e prorrogações de prazos graciosas, conforme referido no 

capítulo anterior.-------------------------------------------------- 

2. O adjudicatário, desde o início da obra foi alertado para os 

atrasos que se verificavam na execução da obra e foi-lhe comunicado 

que deveria tomar as medidas necessárias de modo a recuperar o atraso 

na obra.------------------------------------------------------------ 

3. Na primeira fase da obra, o adjudicatário após ter sido alertada 

para a escassez de mão-de-obra presente na obra, aumentou ao seu número 

de modo a tentar recuperar o atraso, no entanto, neste momento para 

terminar a execução da obra é ainda necessário aplicar materiais de 

valor considerável, principalmente no concerne aos pontos de luz de 

iluminação pública, ao mobiliário urbano e às massas betuminosas.---- 

4. Dado que se detetou o atraso na aplicação destes materiais, foram 

solicitadas datas, ao adjudicatário, para a sua instalação em obra, 

no entanto, as datas que foram comunicadas foram adiadas pelo mesmo.- 

5. Após a insistência no assunto, o adjudicatário informou que está 

a ter dificuldades na aquisição dos materiais, devido à situação 

económica que atravessamos. Alega que as condições do mercado foram 

alteradas, fazendo com que os fornecedores de material exijam 

condições de pagamento mais exigentes, tais como pronto pagamento ou 

pagamento antecipado.----------------------------------------------- 

6. De modo a ultrapassar o impasse para o fornecimento dos pontos de 

luz de iluminação pública e do mobiliário urbano, o adjudicatário vem 

propor a autorização de um contrato de cessão de créditos no valor de 

160.524,10€ (cento e sessenta mil, quinhentos e vinte e quatro euros 

e dez cêntimos), IVA incluído, celebrado com a empresa “TELLUS MATER, 

SISTEMA ELECTRONICOS; S.A.”, de modo a haver condições para a 

instalação dos pontos de luz de iluminação pública e mobiliário em 

falta na obra e desta forma terminar a sua execução. ---------------- 

7. De acordo com o e-mail em anexo, a Divisão de Administração e 

Fiscalização, do Município, do ponto de vista legal não vê 

inconveniente na aceitação, por parte da Câmara Municipal de Chaves, 

de cessão parcial dos créditos a favor da empresa “TELLUS MATER, 

SISTEMA ELECTRONICOS; S.A. ------------------------------------------ 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas e considerando que tecnicamente sem o 

fornecimento de material, torna-se impraticável a entidade executante 

concluir a obra e que do ponto de vista legal o departamento jurídico 

do Município não vê inconveniente na aceitação, propõe-se ao órgão 

executivo que aprove a Cessão Parcial de Créditos a favor da empresa 
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“TELLUS MATER, SISTEMA ELECTRONICOS; S.A.”, desde que o contrato seja 

corrigido para o valor de €126.171,73 (cento e vinte e seis mil, cento 

e setenta e um euros e setenta e três cêntimos), IVA incluído, dado 

ser este o valor em falta para concluir os trabalhos de fornecimento 

de material de iluminação pública e mobiliário urbano. -------------- 

É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------- 

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

Chaves, 14 de abril de 2015 ----------------------------------------- 

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

(Eng.º, Nuno Bento) ------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS Eng.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.04.14. ------------------------------------------------------ 

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 2015.04.15. ---------------------------------------------  

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 

2015.04.15. -------------------------------------------------------- 

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

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

Durante o período de análise e discussão do assunto em apreciação, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, colocou algumas reservas sobre a matéria, tanto mais que a 

situação em causa é, aparentemente, semelhante àquela que ocorreu na 

empreitada relacionada com a construção do Mercado do Gado, a qual 

veio a determinar a instauração de uma ação judicial pela Empresa 

“Feliz”. ----------------------------------------------------------- 

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. ECOCITRAS – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DAS CIDADES DE TRÁS-OS-MONTES: 

INDICAÇÃO DE DOIS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CHAVES. PROPOSTA N.º 

46/GAP/15. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.Através do ofício com registo de entrada nos Serviços de Expediente 

Geral deste Município, sob o nº 3883 de 02 de abril de 2015, em anexo, 

veio a Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros solicitar a indicação 

de dois representantes deste Município, para integrar a Assembleia 

Geral, da ecoCITRAS como prevê o artigo 13º, nº2 dos seus estatutos;- 

2.Em reunião do Executivo Municipal de 6 de Dezembro de 2010, e 

mediante a aprovação da Proposta nº 83/GAPV/2010, foi autorizada a 

integração do Município de Chaves na Associação de Municípios das 

Cidades de Trás-os-Montes – ecoCitras e, simultaneamente, aprovados 

os respetivos estatutos;---------------------------------------------  

3.Em 2 de março de 2011 foi constituída a ecoCITRAS, uma Associação 

de municípios de fins específicos, da qual fazem parte, os municípios 

de Macedo de Cavaleiros, Bragança, Chaves, Miranda do Douro, Mirandela 

e Valpaços, tendo sido criada no âmbito do projeto “Rede ecoCITRAS – 

Redes Urbanas para a Competitividade e a Inovação”;------------------ 
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4.Considerando que a referida Associação, embora nunca tenha tido 

qualquer tipo de atividade, está sujeita devido à sua natureza 

jurídica, ao dever de prestar informação à tutela, nomeadamente, ao 

Tribunal de Contas, INE e Autoridade Tributária, sob pena de 

responsabilidade financeira;---------------------------------------- 

5.Considerando ainda, que está Associação nunca elegeu os seus órgãos 

estatutários, aos quais compete, entre outras coisas, decidir a sua 

continuidade ou não;------------------------------------------------- 

6.Considerando que perante a prolongada inatividade da mesma se impõe 

aos municípios que a constituem uma séria reflexão sobre o seu futuro, 

devendo para esse efeito ser constituída a Assembleia Geral, do qual 

farão parte dois elementos deste município;--------------------------  

7.Considerando que, nos termos do disposto na alínea oo), do nº 1, do 

artigo 33º, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, compete a Câmara 

Municipal designar o representante do Município na Assembleia Geral 

das empresas locais, assim como os seus representantes em quaisquer 

outras entidades nas quais o município participe, independentemente 

de integrarem ou não o perímetro da Administração local;------------- 

II - Da Proposta em sentido Estrito---------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito, acima enunciadas, tomo a 

liberdade de sugerir ao Executivo Municipal, a votação da seguinte 

proposta, por escrutínio secreto, nos termos do disposto no artigo 24º 

do Código do Procedimento Administrativo e nº 3, do artigo 55º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro: ------------------------- 

Nomeação do Presidente da Câmara e do Vice Presidente da Câmara, para 

integrarem, em representação do Município, na Assembleia Geral da 

Associação ecoCITRAS; -----------------------------------------------    

A decisão que vier a ser tomada, deverá, a mesma, ser levada ao 

conhecimento da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, através da 

emissão da competente notificação. ---------------------------------- 

Chaves, 09 de abril de 2015. ---------------------------------------- 

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

(Arq. António Cabeleira) -------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

Votos a Favor – 7 ---------------------------------------------------  

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

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

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

 

 

4. NOMEAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAR O CONSELHO 

CONSULTIVO DO CHTMAD, EPE. PROPOSTA N.º 47/GAP/15. ------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através do ofício em anexo, com a referência 77/2015, de 20 de março, 

registado nos Serviços de Expediente Geral desta autarquia sob o nº 

3475, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE., vem 

solicitar a designação do representante da Câmara Municipal, no 

Conselho Consultivo do CHTMAD, EPE.---------------------------------- 

De acordo com o previsto na alínea b), do nº 1, do artigo 18, Secção 

IV, do Decreto-Lei nº 244/2012, de 9 de novembro, deve integrar o 
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Conselho Consultivo, entre outros, um representante do Município da 

sede do hospital, ou no caso de Centros Hospitalares, de cada Município 

onde se encontrem situados os respetivos estabelecimentos; ---------- 

Considerando que as competências deste órgão são: ------------------- 

 Emitir recomendações tendo em vista o melhor funcionamento dos 

serviços a prestar às populações tendo em conta os recursos 

disponíveis;-------------------------------------------------------- 

 Apreciar os planos de atividade de natureza anual e plurianual;- 

 Apreciar todas as informações que tiverem por necessárias para o 

acompanhamento da atividade do hospital.----------------------------- 

Considerando que ao abrigo do disposto na alínea oo), do nº 1, do 

artigo 33, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, compete à 

Câmara Municipal designar o representante do município em quaisquer 

entidades que participe, independentemente de integrarem ou não o 

perímetro da administração local. ----------------------------------- 

II – Proposta em sentido estrito ------------------------------------ 

Atendendo às razões de facto e de direito, acima enunciadas, tomo a 

liberdade de sugerir ao Executivo Municipal, a votação da seguinte 

proposta, por escrutínio secreto, nos termos do disposto no artigo 24º 

do Código do Procedimento Administrativo e nº 3, do artigo 55º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro;-------------------------- 

a) Nomeação do Senhor Presidente da Câmara, para integrar, em 

representação do Município, o conselho consultivo do Centro Hospitalar 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE; -------------------------------- 

b) A decisão que vier a ser tomada, deverá, a mesma, ser levada ao 

conhecimento da referida entidade, através da emissão da competente 

notificação. -------------------------------------------------------   

Chaves, 10 de abril de 2015. --------------------------------------- 

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

(Arq. António Cabeleira) ------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

Votos a Favor – 7 ---------------------------------------------------  

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

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

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

 

 

5. MEMORANDO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE CHAVES AO PROGRAMA APROXIMAR. 

PROPOSTA N.º48/GAP/15 ---------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que na sequência de diversos contactos anteriores, foi 

remetida a este Município, no passado dia 31 de março, uma mensagem 

de correio eletrónico provinda da Presidência do Conselho de 

Ministros, relacionada com a aprovação e posterior assinatura de um 

Memorando de Adesão, a estabelecer entre o Município de Chaves e o 

Estado Português, tendente à adesão deste Município ao Programa 

Aproximar, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-

A/2014; ------------------------------------------------------------ 
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2. Considerando que o Programa Aproximar visa o desenvolvimento de um 

modelo de grande disponibilidade e proximidade de serviços públicos 

aos cidadãos, assegurando uma maior coesão social e territorial, e 

garantindo um enriquecimento da diversidade e qualidade dos serviços 

administrativos prestados às populações; ---------------------------- 

3. Considerando que o Programa Aproximar assenta em quatro conceitos 

de prestação de serviços, todos eles diferentes entre si, e 

complementares no desenho de uma solução integrada e inclusiva de 

serviço publico: Loja do Cidadão, Espaço do Cidadão, Programa Portugal 

Porta-a-Porta e as Carrinhas do Cidadão, sendo este último 

implementado a nível da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega; -- 

4. Considerando que de acordo com os critérios estabelecidos para o 

efeito, o Estado Português entende que Município de Chaves reúne todas 

as condições necessárias à implementação do programa Aproximar; ----- 

5. Considerando que nos termos da alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara 

Municipal colaborar no apoio a programas e projetos de interesse 

municipal, em parceria com a administração central; ---------------- 

6. Considerando que em 25 de julho de 2014, foi assinado entre a AMA, 

I.P e o Município de Chaves, o Protocolo para a abertura dos Espaços 

dos Cidadão, estando a sua implementação a ocorrer, dando cumprimento 

a um dos pilares do Projeto aproximar; ----------------------------- 

7. Considerando que em anexo à supramencionada mensagem de correio 

eletrónico, foram remetidos, para aprovação e consequente assinatura, 

a minuta do Memorando de Adesão do Município de Chaves ao Programa 

Aproximar, bem como os respetivos anexos, designadamente a minuta de 

Protocolo para Instalação e Gestão de uma Loja do Cidadão no Concelho 

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

8. Considerando, ainda, que, para implementação das diferentes 

soluções apresentadas tendentes à otimização e melhoria da qualidade 

dos serviços da administração, está prevista a atribuição de 

financiamento comunitário, designadamente no quadro do programa 

Portugal 2020, devidamente enquadrados nos seus instrumentos 

normativos próprios. ----------------------------------------------- 

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

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

enunciadas, tomo a liberdade de propor ao executivo municipal o 

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

a) Que seja aprovada a minuta do Memorando de Adesão do Município 

de Chaves ao Programa Aproximar, a formalizar entre este Município e 

o Estado Português, conforme matriz em anexo à presente proposta, bem 

como a minuta do Protocolo para a Instalação e Gestão da Loja do 

Cidadão de Chaves, o qual é parte integrante do Memorando de Adesão, 

como anexo 1; ------------------------------------------------------- 

b) Que, no sentido de agilizar os procedimentos necessários para a 

implementação global do Programa Aproximar, seja designada como 

Responsável Executivo, a Eng.ª Margarida Pizarro, Técnica Superior da 

Autarquia; --------------------------------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

Executivo Municipal, que fique, desde já, legitimado o Senhor 

Presidente da Câmara a proceder à assinatura e outorga do aludido 

Memorando de Adesão do Município de Chaves ao Programa Aproximar e do 

Protocolo para a Instalação e Gestão da Loja do Cidadão de Chaves; -- 

d) Que seja notificado o Gabinete da Presidência do Conselho de 

Ministros da decisão que vier a ser tomada. ------------------------- 

Chaves, 14 de abril de 2015 ----------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal,------------------------------------ 
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(António Cabeleira) ------------------------------------------------- 

Em Anexo: Memorando de adesão do Município de Chaves ao programa 

Aproximar e respetivos anexos.--------------------------------------- 

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

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

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

 

 

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

O Vereador do Partido Social Democrata, Senhor Dr. Paulo Francisco 

Teixeira Alves, ausentou-se da reunião ordinária do Executivo 

Camarário, não participando na discussão, análise e votação do 

seguinte assunto. --------------------------------------------------- 

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

 

 

6. EMPRESA LOCAL “GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE CHAVES, E.M., 

S.A.”. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA. APROVAÇÃO DA RESPETIVA MINUTA. 

PROPOSTA N. º 52/GAP/2015 ------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. A “Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, EM S.A.”, com 

a denominação abreviada de “GEMC”, é uma empresa local, nos termos do 

Artigo 19º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, encarregada da gestão 

de serviços de interesse geral, nos termos do Artigo 45º daquele regime 

jurídico. ---------------------------------------------------------- 

2. Neste contexto, a GEMC está incumbida, de acordo com o seu objecto 

social, prossecução das seguintes atividades: ----------------------- 

a) A gestão de piscinas de recreio e lazer; ----------------------- 

b) A gestão das Termas de Chaves e das respetivas infraestruturas de 

apoio; ------------------------------------------------------------- 

c) A gestão do Balneário Termal de Vidago e respetivas 

infraestruturas; --------------------------------------------------- 

d) A gestão e exploração do Parque de Campismo do Rebentão e zonas 

envolventes; ------------------------------------------------------- 

e) A construção, instalação e gestão de sistemas de estacionamento 

público pago, podendo exercer atividades acessórias relacionadas com 

o seu objeto principal; --------------------------------------------- 

3.  A prossecução das referidas atividades, articula-se com as 

orientações estratégicas definidas pela entidade participante, 

Município de Chaves, para a GEMC, E.M. S.A., revistas em 2014, 

considerando a natureza social dos serviços prestados pela sociedade 

às populações locais, e visando contribuir para a coesão económica e 

social e para a promoção da saúde, do bem-estar, do lazer e da 

convivência inter-geracional, assegurando, simultaneamente, a 

continuidade, a universalidade e a qualidade dos serviços prestados, 

e procurando assegurar a viabilidade económica e o equilíbrio 

financeiro. -------------------------------------------------------- 

4. A realização das actividades definidas no Plano de Atividades, os 

investimentos previstos, bem como os gastos com a manutenção e 

conservação dos equipamentos e infraestruturas, associados aos preços 

sociais praticados pela GEMC, E.M., S.A., geram desequilíbrios, no 

entanto, a totalidade dos rendimentos gerados pela actividade da 

sociedade é suficiente para suportar os gastos orçamentados, nos 

documentos previsionais, pelo que, os recursos financeiros das 

actividades rentáveis serão alocados para subsidiar as actividades não 
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rentáveis, não sendo previsível a necessidade de atribuição de 

subsídios, pela entidade pública participante – Município de Chaves - 

à exploração. ------------------------------------------------------- 

5. Face à tipologia e natureza da empresa, em execução das referidas 

orientações estratégicas e de harmonia com o estipulado nos respetivos 

estatutos, em vista à prestação dos serviços de interesse geral 

consubstanciados na gestão e exploração dos equipamentos e 

infraestuturas termais requalificados - Termas de Chaves -, na 

instalação e gestão dos sistemas de estacionamento público pago, na 

gestão dos equipamentos coletivos – Piscinas de Recreio e Lazer e 

Parque de Campismo do Rebentão” -, na prestação de actividades de 

natureza acessória ou complementar da atividade principal da GEMC, o 

Município deverá celebrar um contrato-programa com a referida empresa, 

definindo, simultaneamente, o fundamento da necessidade do contrato, 

bem como a eficiência e a eficácia que se pretende atingir com a 

respetiva relação contratual, e, ainda, estabelecendo indicadores que 

permitam medir a realização dos objectivos. ------------------------- 

6. Por fim, atendendo à possibilidade de alocação de excedentes 

prevista no número 4 antecedente, pese embora o facto da prestação dos 

serviços de interesse geral em causa, importar para a GEMC a adoção 

de preços sociais sectoriais (nas Termas e Piscinas do Rebentão), não 

é previsível a necessidade de atribuição de subsídios à exploração por 

parte da entidade publica participante no capital social daquela 

empresa, ao abrigo do contrato-programa a celebrar e para as atividades 

nele previstas. ----------------------------------------------------- 

II - PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------------ 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e nos termos do 

disposto sobre a matéria no Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

e no nº5 do Artigo 47º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, tomo a 

liberdade de sugerir ao executivo camarário que adote deliberação no 

sentido de: --------------------------------------------------------- 

a) Aprovar a presente proposta, consubstanciada na celebração de um 

contrato-programa com a empresa local “Gestão de Equipamentos do 

Município de Chaves, E.M., S.A.”, tendo por objecto a gestão e 

exploração das piscinas de recreio e lazer do Rebentão; a gestão das 

Termas de Chaves e das respetivas infraestruturas de apoio; a gestão 

e exploração do Parque de Campismo do Rebentão e zonas envolventes e 

a instalação, gestão e exploração de sistemas de estacionamento 

público pago de superfície, concretizando os indicadores de eficiência 

e eficácia que se pretendem atingir, nos termos do disposto no nº1 e 

no nº2 do Artigo 47º do regime jurídico da atividade empresarial local 

e das participações sociais – RJAEL -, aprovado pela Lei nº 50/2012, 

de 31 de agosto; ---------------------------------------------------- 

b) Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo contrato-programa, 

cujo teor se dá por integramente reproduzido, e já mereceu parecer 

prévio favorável do ROC, nos termos previstos na alínea c), do nº6 do 

Artigo 25º do RJAEL, e submeter tais documentos à apreciação e 

discussão da assembleia municipal em vista à sua aprovação, nos termos 

do disposto no nº 5 do Artigo 47º do citado regime jurídico; -------- 

c) Em conformidade com o disposto no nº 7 do aludido Artigo 47º, caso 

o respetivo contrato seja aprovado pelo órgão deliberativo municipal, 

depois de celebrado, que o mesmo seja comunicado à Inspeção-Geral de 

Finanças e ao Tribunal de Contas, respeitando-se o prazo previsto para 

o efeito na LOPTC; -------------------------------------------------- 

d) Por fim, caso a presente proposta seja sancionada pelos 

competentes órgãos municipais, que fique desde já legitimado o 

Presidente da Câmara a outorgar o aludido contrato-programa. -------- 
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Chaves, 14 de abril de 2015. ---------------------------------------- 

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

António Cândido Monteiro Cabeleira ---------------------------------- 

Em anexo: A referida minuta; Parecer do ROC. ------------------------ 

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

MINUTA CONTRATO-PROGRAMA -------------------------------------------- 

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

Município de Chaves, pessoa colectiva nº 501 205 551, com sede na 

Praça de Camões, em Chaves, 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, em Chaves, com poderes para obrigar, conferidos por 

deliberação camarária de --/--2015 e da Assembleia Municipal de --/--

2015, adiante abreviadamente designado por CMC ou Primeiro Outorgante; 

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

Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, E.M., S.A., com o número 

único de pessoa coletiva e matrícula (NIPC) 506 695 018, com sede em 

Chaves, no Largo das Caldas, freguesia de Santa Maria Maior, com o 

capital social de €1.350.000,00, representada pelos vogais do conselho 

de administração Maria de Fátima Ferreira Marques Caeiro, casada, 

natural de …, e Agostinho José Carvalho Pizarro da Silveira Bravo, 

divorciado, natural da freguesia de ……., concelho de Chaves, ambos com 

domicílio necessário no Largo das Caldas, em Chaves, com poderes para 

a obrigar, conforme certidão permanente do sítio da internet 

www.portaldaempresa.pt, adiante designada GEMC ou Segunda Outorgante; 

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

1. A “Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, EM S.A.”, com a 

denominação abreviada de “GEMC”, é uma empresa local, nos termos do 

Artigo 19º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, e tendo em consideração 

a natureza das atividades a desenvolver pela empresa, carateriza-se 

como uma empresa local de gestão de serviços de interesse geral, nos 

termos do Artigo 45º daquele regime jurídico. ----------------------- 

2. Assim, a GEMC tem por objeto social, a prossecução das seguintes 

atividades: -------------------------------------------------------- 

a) A gestão de piscinas de recreio e lazer; ----------------------- 

b) A gestão das Termas de Chaves e das respetivas infraestruturas de 

apoio; ------------------------------------------------------------- 

c) A gestão do Balneário Termal de Vidago e respetivas 

infraestruturas; --------------------------------------------------- 

d) A gestão e exploração do Parque de Campismo do Rebentão e zonas 

envolventes; ------------------------------------------------------- 

e) A construção, instalação e gestão de sistemas de estacionamento 

público pago, podendo exercer atividades acessórias relacionadas com 

o seu objeto principal; --------------------------------------------- 

3.  A prossecução de tais atividades, articula-se com as orientações 

estratégicas definidas pela entidade participante Município de Chaves, 

para a GEMC, E.M., revistas em 2014, tendo em conta a natureza social 

dos serviços prestados pela sociedade às populações locais, visando 

contribuir para a coesão económica e social e para a promoção da saúde, 

do bem-estar, do lazer e da convivência inter-geracional, assegurando 

a continuidade, a universalidade e a qualidade dos serviços prestados, 

procurando assegurar a viabilidade económica e o equilíbrio 

financeiro. -------------------------------------------------------- 

4. A atividade de exploração dos parques de estacionamento de 

superfície, geridos e explorados pela GEMC, e o Parque de Campismo do 

rebentão, também gerido e explorado por aquela sociedade, apresentam 

normalmente resultados globais positivos, pelo que, conforme 
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deliberação do Conselho de Administração da empresa municipal, os 

excedentes que resultem das actividades com resultados positivos serão 

alocados, caso seja necessário, para as atividades setoriais com 

resultados negativos, perspetivando-se que não seja necessário 

qualquer transferência financeira por parte da entidade pública 

participante CMC, em face do crescimento anual positivo de tais 

resultados financeiros. --------------------------------------------- 

5. Face à tipologia e natureza da empresa, em execução das referidas 

orientações estratégicas e de harmonia com o estipulado nos respetivos 

estatutos, em vista à prestação dos serviços de interesse geral 

consubstanciados na gestão e exploração dos equipamentos e 

infraestruturas termais requalificados - Termas de Chaves -, na 

instalação e gestão dos sistemas de estacionamento público pago, na 

gestão dos equipamentos coletivos – Piscinas de Recreio e Lazer e 

Parque de Campismo do Rebentão” -, na prestação de actividades de 

natureza acessória ou complementar da actividade principal da GEMC, 

mediante a venda de bens produzidos a partir do recurso termal, o 

Município deverá celebrar um contrato-programa com a referida empresa, 

definindo a finalidade do mesmo, bem como a eficiência e a eficácia 

que se pretende atingir com a respetiva relação contratual. --------- 

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

Nos termos do disposto no Artigo 47º, da Lei nº 50/2012, de 31 de 

agosto, é celebrado, e reciprocamente aceite, o presente contrato-

programa, o qual enformado pelos considerandos acima enunciados e 

acolhendo as orientações estratégicas para o presente mandato dos 

órgãos sociais, irá reger-se pelas cláusulas seguintes: ------------- 

Cláusula Primeira --------------------------------------------------- 

(Objeto, fundamento e finalidade) ----------------------------------- 

1. O presente contrato-programa tem por fundamento a necessidade de 

assegurar a gestão de serviços de interesse geral, concretamente no 

que concerne à realização de um leque de atividades relativas à 

promoção e gestão de equipamentos coletivos e prestação de serviços, 

designadamente nas áreas da saúde e do bem-estar, e do desporto/lazer 

e do estacionamento público urbano. --------------------------------- 

2. A realização de tais atividades deverá garantir a universalidade 

e a continuidade dos serviços prestados às populações locais, 

contribuindo para a coesão económica social e local, para a promoção 

da saúde e do bem-estar, do lazer e da convivência inter-geracional, 

constituindo uma relevante alavanca do turismo e do desenvolvimento 

de outras atividades económicas com elas relacionadas, designadamente 

a sustentabilidade e a projeção do setor hoteleiro e da restauração, 

desenvolvendo as orientações estratégicas definidas pela CMC para o 

mandato da administração. ------------------------------------------- 

3. O presente contrato importa para a GEMC, no ano de 2015, a 

prossecução de objetivos setoriais e a adoção de preços sociais, tendo 

em consideração a natureza social dos serviços prestados às populações 

locais no que concerne à gestão e exploração dos equipamentos públicos, 

a saber: ------------------------------------------------------------ 

a) a gestão das piscinas de recreio e lazer; ---------------------- 

b) a gestão das Termas de Chaves e das respetivas infraestruturas de 

apoio. ------------------------------------------------------------- 

Cláusula Segunda ---------------------------------------------------- 

(Quadro Económico e Regime de Compensação) -------------------------- 

1. De acordo com os considerandos antecedentes, com o objeto referido 

na cláusula anterior e com o Plano de Atividades e Orçamento da GEMC, 

E.M., S.A., referentes ao exercício de 2015, documento que se anexa 

ao presente contrato e aqui se dá por integralmente reproduzido, para 
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todos os efeitos legais, estima-se que a sociedade apresente um 

resultado líquido positivo do exercício no valor de €47 064,12. ----- 

2. Os preços sociais a praticar pela GEMC, durante o ano económico 

de 2015, foram acordados com a CMC, relativamente à utilização dos 

equipamentos, pelos potenciais utentes beneficiários. --------------- 

3. A realização das atividades definidas no Plano de Atividades, os 

Investimentos previstos bem como os gastos com a manutenção e 

conservação dos equipamentos e infraestruturas, associados aos preços 

sociais que a GEMC, E.M, S.A. pratica, geram desequilíbrios, no entanto 

a totalidade dos rendimentos gerados pela atividade da empresa é 

suficiente para fazer face aos gastos orçamentados. ----------------- 

4. Considerando a atividade global da empresa e os resultados globais 

esperados, para 2015, os recursos financeiros das atividades rentáveis 

serão utilizados para subsidiar as atividades não rentáveis, pelo que 

não é previsível a necessidade de atribuição de subsídios à exploração 

por parte do segundo outorgante à GEMC, ao abrigo do presente contrato-

programa e para as atividades nele previstas. ----------------------- 

Cláusula Terceira --------------------------------------------------- 

(Indicadores de eficácia e de Eficiência) --------------------------- 

1. A eficácia e eficiência que se pretende atingir com o presente 

contrato, concretiza-se com os indicadores abaixo definidos, em vista 

a medir a realização dos objetivos setoriais. ----------------------- 

2. Considerando as principais actividades desenvolvidas pela 

empresa, os indicadores ou referenciais em termos setoriais são os 

seguintes: --------------------------------------------------------- 

2.1.  Piscinas do Rebentão ----------------------------------------- 
Optimização da capacidade de utilização das instalações, mantendo ou 

aumentando o número médio de utilizadores e de entradas gratuitas, que 

atendendo à imprevisibilidade da variável “tempo”, terá por referência 

os três últimos anos: ----------------------------------------------- 

 Média de Utilizadores - 46.091 --------------------------------- 

 Média de entradas dos grupos escolares – 7.152 ----------------- 

2.2. Termas de Chaves ----------------------------------------------- 

2.2.1. Recuperar ou aumentar o número de utilizadores registados em 

2013, nas diversas ofertas, na sequência do encerramento das termas 

para a requalificação do complexo termal e em face da crise económica: 

 Utilizadores – 4.600 ------------------------------------------- 

 Recuperar ou aumentar o número de utentes da Eurocidade Chaves-

Verin, que em 2013 se verificou em 398 utentes. --------------------- 

2.2.2. Reforço dos programas Bem-Estar, com definição de novos 

programas de termalismo terapêutico, por patologias. ---------------- 

2.2.3. Utilização do recurso termal como alavanca de desenvolvimento 

local dos setores hoteleiro, da restauração e da ocupação turística:- 

 Manutenção do 2º lugar do ranking, em termos de cura termal, das 

estâncias termais ao nível nacional; -------------------------------- 

 Manutenção do nível de empregos diretos e indiretos promovidos 

pela empresa; ------------------------------------------------------- 

 Manutenção dos níveis de ocupação hoteleira, de modo que o 

concelho seja considerado o nº 1 da Região do Alto Tâmega, segundo 

classificação a atribuir pelo Turismo de Portugal; ------------------ 

 Manter o número de dormidas turísticas acima das 100 000/ano. -- 

2.3. Sustentabilidade financeira da GEMC e eficácia orçamental: ----- 

Em vista a uma gestão orçamental eficaz e eficiente a sociedade deverá 

desenvolver as suas actividades relativas à gestão e exploração dos 

equipamentos públicos municipais (Termas de Chaves, Piscinas de 

Recreio e Lazer do Rebentão e Parque de Campismo do Rebentão) e do 
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estacionamento público urbano de forma a garantir, no exercício 

económico de 2015, que os resultados líquidos sejam positivos. ------ 

Cláusula Quarta ----------------------------------------------------- 

(Das obrigações) ---------------------------------------------------- 

1. Na prossecução dos objetivos comuns e setoriais a GEMC obriga-se 

a: ----------------------------------------------------------------- 

 Apresentar o relatório de execução orçamental das actividades 

desenvolvidas; ----------------------------------------------------- 

 Facultar elementos ao executivo municipal, sempre que solicitados; 

 Cumprimento de todas as regras legais no âmbito da contratação 

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

 Apresentar indicadores que demonstrem os impactos positivos a 

desenvolver com esta relação contratual; ---------------------------- 

 Suportar todos os encargos inerentes às obras de conservação dos 

equipamentos públicos cuja gestão fica a seu cargo. ----------------- 

2. No âmbito do presente contrato-programa compete ao Município de 

Chaves: ------------------------------------------------------------ 

 Conceder o necessário apoio institucional e financeiro, caso se 

mostre necessário; -------------------------------------------------- 

 Assumir os investimentos relativos às obras associadas à ampliação 

dos equipamentos, em caso disso. ------------------------------------ 

Cláusula Quinta ----------------------------------------------------- 

(Das alterações ou aditamentos ao Contrato-Programa) ---------------- 

1. A GEMC e a CMC obrigam-se, mutuamente, a cooperar no sentido de 

garantir a boa realização do objeto do presente Contrato-Programa. -- 

2. Qualquer alteração, aditamento ou disposição acessória ao presente 

Contrato-Programa e/ou seus anexos deverá constar de documento escrito 

e assinado por ambas as partes, que consubstanciará, de igual modo, 

anexos supervenientes ao mesmo. ------------------------------------- 

Cláusula Sexta ------------------------------------------------------ 

(Incumprimento do Contrato-Programa) -------------------------------- 

O incumprimento do presente Contrato-Programa é motivo bastante para 

a sua resolução pela parte não faltosa, a qual será operada nos termos 

do quadro legal em vigor aplicável. --------------------------------- 

Cláusula Sétima ----------------------------------------------------- 

(Resolução de Conflitos) -------------------------------------------- 

Para dirimir qualquer litígio emergente da interpretação e execução 

do presente Contrato-Programa é competente o Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------ 

Cláusula Oitava ----------------------------------------------------- 

(Produção de Efeitos e Vigência) ------------------------------------ 

O presente contrato produzirá efeitos após a sua assinatura, mediante 

prévia aprovação pela Assembleia Municipal de Chaves, vigorando até 

31 de dezembro de 2015. --------------------------------------------- 

Paços do Concelho em Chaves, xxxx de xxxx de 2015. ------------------ 

O presente Contrato-Programa é feito em duplicado, ficando um exemplar 

na posse de cada um dos outorgantes, possui todas as folhas rubricadas 

e vai ser assinado. ------------------------------------------------- 

O Município de Chaves ----------------------------------------------- 

O Conselho de Administração da Empresa Gestão de Equipamentos do 

Município de Chaves, E.M., S.A -------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto 

contra do Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António 

Chaves de Melo e com a abstenção da Vereadora do Partido Socialista, 
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Senhora, Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, aprovar a 

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

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração de voto: ---------------------------------------- 

Em coerência com as posições já assumidas, neste executivo, sobre a 

matéria em apreciação, vota contra a aprovação da proposta 

considerando que estas infraestruturas públicas deveriam ser geridas, 

com maior eficácia e eficiência, diretamente, pela Autarquia. ------ 

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

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

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

verbalmente, a seguinte declaração justificadora da sua posição de 

abstenção: --------------------------------------------------------- 

“Tudo que possa ser gerido pelo Município deve ser, por este, 

diretamente, assumido, com ganhos de eficácia e de eficiência na gestão 

da coisa pública.” -------------------------------------------------- 

 

 

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

Entretanto, registou-se a entrada, na sala, do Vereador do Partido 

Social Democrata, Senhor Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves, retomando 

a sua participação na reunião. -------------------------------------- 

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

 

 

7. FUNDAÇÃO NADIR AFONSO – MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA NADIR AFONSO” 

– CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO. PROPOSTA N.º 53/GAP/2015. ---------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes e Justificação ------------------------------------- 

1.O Mestre Nadir Afonso, “filho desta terra”, é, indubitavelmente, um 

pintor de renome internacional, cujo mérito se encontra reconhecido 

pela comunidade artística, nacional, e sobretudo, internacional, 

fundamentalmente no domínio da pintura contemporânea, projetando, por 

esta via, e pelo prestígio e qualidade das suas obras, o nome deste 

Município e de toda a região de acolhimento. ------------------------ 

2. A 5 de abril de 2002 foi assinado um protocolo entre o Mestre Nadir 

Afonso e o Município de Chaves, no qual se estabeleceram as formas de 

cooperação entres as partes com vista à dinamização da constituição, 

instalação e funcionamento, na cidade de Chaves, da Fundação Nadir 

Afonso. ------------------------------------------------------------ 

3. Foi neste contexto que, na sequência do desafio que lhe foi colocado 

por este Município, ao Mestre Nadir Afonso, ilustre e insigne 

Flaviense, acedeu participar numa aventura conjunta associada à 

criação de uma Fundação com o seu nome, denominada “Fundação Nadir 

Afonso”. ----------------------------------------------------------- 

4. A Fundação Nadir Afonso é proprietária de um conjunto de obras 

representativas do trabalho de pintura, estudos, livros e documentos 

diversos, todos da autoria do mestre Nadir Afonso, conforme melhor 

consta da escritura de constituição da Fundação; -------------------- 

5. A Câmara Municipal de Chaves procedeu à construção de um edifício 

na margem direita do Rio Tâmega, com projeto de autoria do Arquiteto 

Álvaro Siza Vieira, localizado entre a Ponte Romana e a Ponte de S. 

Roque, concebido para museu de arte, em cuja conceção se teve em conta 

a obra de Nadir Afonso; --------------------------------------------- 
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6. Uma vez que a Fundação Nadir Afonso solicitou a revisão dos 

pressupostos do protocolo assinado em 5 de abril de 2002 entre o Mestre 

Nadir Afonso e o Município de Chaves, passará este último a assumir a 

gestão, a promoção cultural e social deste novo equipamento municipal 

destinado a museu, denominado “MACNA - Museu de Arte Contemporânea 

Nadir Afonso”. ------------------------------------------------------ 

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

Assim, considerando as razões acima evidenciadas, claramente 

associadas ao interesse público protagonizado por esta Autarquia no 

desenvolvimento da sua atividade administrativa em prol da satisfação 

das necessidades próprias das populações locais, designadamente no que 

concerne à promoção e alargamento da oferta cultural a todos os 

cidadãos; ---------------------------------------------------------- 

Considerando que a “Fundação Nadir Afonso”, pelas razões já referidas, 

irá constituir um elemento potenciador das atividades culturais do 

Concelho, não só pela importância e prestígio da obra do pintor, mas 

também pela dinâmica que a mesma irá, seguramente, imprimir nos demais 

parceiros ou agentes culturais do Concelho e da região, e da população 

em geral; ----------------------------------------------------------- 

Considerando que à luz do quadro legal de referência estatuído em 

matéria de atribuições de competências para as Autarquias Locais, 

positivada no Anexo I da Lei nº75/2013 de 12 de setembro de 2013, pode 

o Município prosseguir a sua atividade administrativa, entre outras, 

no domínio da cultura e ciência; ------------------------------------ 

Considerando que nos termos do disposto no Anexo I da Lei nº 75/2013 

de 12 de setembro de 2013, compete à Câmara Municipal assegurar, em 

parceria ou não com outras entidades públicas ou privadas, nos termos 

da Lei, a divulgação do património natural, cultural, paisagístico e 

urbanístico do Município; ------------------------------------------- 

Considerando, por último, que nos termos do Anexo I do retrocitado 

diploma legal, compete à Assembleia Municipal, autorizar o Município, 

nos termos da lei, a associar-se com outras entidades públicas, 

privadas, ou cooperativas e a criar ou participar em empresas privadas 

de âmbito municipal que prossigam fins de reconhecido interesse 

público local. ------------------------------------------------------ 

Assim, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário a aprovação 

da seguinte proposta: ----------------------------------------------- 

1. Que, nos termos do quadro legal de referência acima enunciado, 

seja acolhida a iniciativa preliminarmente arquitetada na aludida 

minuta de protocolo, a qual se submete, para os devidos efeitos, a 

aprovação do Executivo Municipal; ----------------------------------- 

2. Caso o Executivo Municipal se pronuncie favoravelmente sobre a 

aprovação da presente minuta de protocolo, que fique, desde já, 

legitimado, o Presidente da Câmara, a assinar e ou outorgar, em nome 

do Município, todos os documentos e ou instrumentos jurídicos 

indispensáveis à sua materialização; -------------------------------- 

3. Por último, caso a presente proposta venha a merecer acolhimento, 

por parte da Câmara Municipal, deverá o presente assunto ser agendado, 

para a próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista ao 

seu devido sancionamento administrativo. ---------------------------- 

Chaves, 14 de março de 2015 ----------------------------------------- 

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

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

Em Anexo: Minuta de Protocolo --------------------------------------- 

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

MINUTA DE PROTOCOLO ------------------------------------------------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 
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Município de Chaves e Fundação Nadir Afonso ------------------------- 

PRIMEIRO OUTORGANTE: MUNICÍPIO DE CHAVES, pessoa coletiva número 501 

205 551, adiante abreviadamente designado por “Município” ou Primeiro 

Outorgante, aqui representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

António Cândido Monteiro Cabeleira, 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. ------------------------------------- 

SEGUNDO OUTORGANTE: FUNDAÇÃO NADIR AFONSO, pessoa coletiva número 506 

169 324 adiante abreviadamente designado por “Fundação” ou Segundo 

Outorgante, representado pela sua Presidente, Laura da Assunção 

Rodrigues Esteves. -------------------------------------------------- 

Este protocolo surge na convergência de interesses do Município de 

Chaves e da Fundação Nadir Afonso em criar na cidade de Chaves um polo 

de referência, no âmbito do circuito cultural nacional, que acolhesse 

e dinamizasse um acervo representativo do flaviense Mestre Nadir 

Afonso, pertença da Fundação Nadir Afonso. -------------------------- 

Assim e considerando que: ------------------------------------------- 

1. O Mestre Nadir Afonso nasceu, viveu parte da sua vida e foi 

sepultado em Chaves; ------------------------------------------------ 

2. O Mestre Nadir Afonso é uma personalidade artística de indiscutível 

valor, reconhecida nacional e internacionalmente; ------------------- 

3. O Mestre Nadir Afonso sempre manteve uma estreita ligação à cidade 

de Chaves e desde há muito pertence ao seu património cultural; ----- 

4. O Mestre Nadir Afonso nas suas intervenções públicas e artísticas 

sempre referia a sua cidade berço, tornando-se assim num seu embaixador 

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

5. A 5 de abril de 2002 foi assinado um protocolo entre o Mestre Nadir 

Afonso e o Município de Chaves, no qual se estabeleceram as formas de 

cooperação entres as partes com vista à dinamização da constituição, 

instalação e funcionamento, na cidade de Chaves, da Fundação Nadir 

Afonso; ------------------------------------------------------------ 

6. O Mestre Nadir Afonso, ainda em vida, procedeu à instituição de uma 

Fundação com o seu nome, com sede na cidade de Chaves; -------------- 

7. A Fundação Nadir Afonso é proprietária de um conjunto de obras 

representativas do trabalho de pintura, estudos, livros e documentos 

diversos, todos da autoria do mestre Nadir Afonso, conforme melhor 

consta da escritura de constituição da Fundação; -------------------- 

8. A Câmara Municipal de Chaves procedeu à construção de um edifício 

na margem direita do Rio Tâmega, com projeto de autoria do Arquiteto 

Álvaro Siza Vieira, localizado entre a Ponte Romana e a Ponte de S. 

Roque, concebido para museu de arte, em cuja conceção se teve em conta 

a obra de Nadir Afonso; --------------------------------------------- 

9. Uma vez que a Fundação Nadir Afonso solicitou a revisão dos 

pressupostos do protocolo assinado em 5 de abril de 2002 entre o Mestre 

Nadir Afonso e o Município de Chaves, passará este último a assumir a 

gestão, a promoção cultural e social deste novo equipamento municipal 

destinado a museu, denominado “MACNA - Museu de Arte Contemporânea 

Nadir Afonso”; ------------------------------------------------------ 

10. No aludido Protocolo celebrado entre o Município de Chaves e o 

Mestre Nadir Afonso já eram definidas várias ações de cooperação entre 

a Fundação Nadir Afonso e o Município de Chaves. -------------------- 

11. A Câmara Municipal de Chaves (CMC) assume a instalação, manutenção 

e funcionamento em condições que permitam no futuro uma atividade de 

considerável nível artístico de forma a constituir um polo dinamizador 

da vida cultural da cidade de Chaves. ------------------------------- 

12. A Fundação Nadir Afonso propõe-se depositar o acervo da Fundação 

no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA) e colaborar com o 
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Município de Chaves com o fim de promover o estudo, a investigação e 

a divulgação das ideias estéticas e constituir um polo dinamizador da 

vida cultural da cidade de Chaves. ---------------------------------- 

É celebrado e reciprocamente aceite pelos outorgantes supra 

identificados, o presente PROTOCOLO, que se rege pelas seguintes 

cláusulas: --------------------------------------------------------- 

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

Âmbito de aplicação ------------------------------------------------- 

CLÁUSULA PRIMEIRA --------------------------------------------------- 

(Âmbito e Objeto) --------------------------------------------------- 

1 - O presente protocolo visa estabelecer os termos e condições a 

observar na gestão, conservação e manutenção do conjunto de obras de 

arte e espólio documental da Fundação Nadir Afonso, a ceder por esta, 

em comodato, ao Município de Chaves, e destinados a exposição no Museu 

de Arte Contemporânea Nadir Afonso doravante designado por MACNA. O 

conjunto de obras atrás referidas são as mencionados no artigo 6º, 

alínea b) dos estatutos da Fundação Nadir Afonso, e reproduzidos em 

anexo ao presente protocolo. ---------------------------------------- 

2 – Todos os bens referidos no número um da presente cláusula e objeto 

deste protocolo são propriedade da segunda outorgante. -------------- 

3 – Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, as partes podem 

acordar em alargar o conjunto de obras de arte e espólio documental a 

expor e/ou conservar no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, 

devendo, em tal caso, a listagem dos mesmos ser integrada no presente 

protocolo, através da elaboração de aditamento ao mesmo. ------------ 

É vontade da CMC e da FNA que o MACNA seja uma referência para o 

estudo, a conservação e divulgação da obra do artista e receber 

depósitos temporários e doações de outros trabalhos realizados pelo 

artista e pertencentes a outras entidades ou coleções particulares. - 

CAPÍTULO II --------------------------------------------------------- 

Regime de Cedência temporário de bens, por comodato ----------------- 

CLÁUSULA SEGUNDA ---------------------------------------------------- 

Propriedade -------------------------------------------------------- 

A SEGUNDA OUTORGANTE é proprietária de um conjunto de obras de arte e 

espólio documental, devidamente identificados na listagem que faz 

parte integrante do presente protocolo sob o anexo I. --------------- 

CLÁUSULA TERCEIRA --------------------------------------------------- 

(Âmbito) ----------------------------------------------------------- 

1 - Com a celebração do presente protocolo, a SEGUNDA OUTORGANTE cede 

a título de comodato gratuito ao PRIMEIRO OUTORGANTE, os bens descritos 

na cláusula anterior, com o objetivo de realizar exposições, 

divulgação e promoção do estudo e investigação da obra de Nadir Afonso, 

no denominado MACNA. ------------------------------------------------ 

2 - A cedência de bens referidos no número anterior, durará pelo tempo 

que durar o presente protocolo, incluindo as suas eventuais 

renovações. -------------------------------------------------------- 

CLÁUSULA QUARTA ----------------------------------------------------- 

(Obrigações das Partes) --------------------------------------------- 

O MACNA é um espaço museológico e um equipamento cultural municipal 

aberto ao público que se compromete a investigar, conservar e expor o 

espólio depositado. ------------------------------------------------- 

1 – Com a celebração do presente Protocolo, o PRIMEIRO OUTORGANTE 

obriga-se: --------------------------------------------------------- 

a) A facultar à Fundação Nadir Afonso um espaço no MACNA, destinado 

ao funcionamento dos serviços administrativos da mesma, em estrita 

observância com as regras de funcionamento do edifício. ------------- 
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b) A manter uma exposição permanente de obras/trabalhos do Mestre 

Nadir Afonso, preferencialmente na sala principal de exposições; ---- 

c) A realizar o transporte dos bens cedidos e indispensáveis para a 

instalação do MACNA, bem como diligenciar pelo respetivo seguro de 

transporte; -------------------------------------------------------- 

d) A guardar e a manter em bom estado de conservação os bens cedidos, 

responsabilizando-se pelo eventual restauro dos mesmos, desde que os 

danos ocorram por uso imprudente após entrada no MACNA; ------------- 

e) A celebrar contrato de seguro dos bens cedidos que cubra todos e 

quaisquer riscos, e que abranja toda e qualquer causa; -------------- 

f) A identificar os bens cedidos que venham a ser expostos no Museu 

de Arte Contemporânea Nadir Afonso, fazendo figurar, junto aos mesmos, 

a respetiva ficha técnica; ------------------------------------------ 

g) A não utilizar ou destinar os bens cedidos para outros fins que 

não constem do presente protocolo; ----------------------------------  

h) A avisar prontamente a SEGUNDA OUTORGANTE sempre que tenha 

conhecimento de quaisquer anomalias ou perigos que ameacem os bens ora 

cedidos; ----------------------------------------------------------- 

i) A restituir à SEGUNDA OUTORGANTE os bens cedidos no termo do 

presente protocolo, conforme o disposto na cláusula décima segunda;-- 

j) A facultar o exame dos bens cedidos à SEGUNDA OUTORGANTE, sempre 

que esta o solicitar. ----------------------------------------------- 

2 – Constituem ainda obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: ---------- 

a) Promover, sempre que possível, exposições de trabalhos realizados 

pelo Mestre Nadir Afonso e pertencentes a outras entidades ou coleções 

particulares; ------------------------------------------------------ 

b) Executar, sobre proposta da Comissão prevista na cláusula nona, a 

proposta de programação, realização de workshops, ateliers, 

seminários, conferências, lançamentos de edições, tertúlias, entre 

outros eventos, com respetivo calendário e orçamento discriminativo, 

que constituam uma oferta cultural diversificada, regular e 

continuada, atualizada e de qualidade, capaz de promover a constante 

atualização e interesse público; ------------------------------------ 

c) Proceder à adequada conservação do espaço expositivo e do espaço 

de acondicionamento dos bens cedidos pela Fundação Nadir Afonso; ---- 

d) Executar, sobre proposta da comissão prevista na cláusula nona, 

reproduções, material promocional, publicação de catálogos, brochuras 

e material de suporte dos eventos e exposições temporárias, bem como 

divulgação de imagens da exposição da coleção para efeitos de promoção 

turística e cultural do Concelho de Chaves. ------------------------- 

e) Executar, sobre proposta da comissão, artigos promocionais, 

brindes e edições com referências à obra de Nadir Afonso, para venda 

na loja do Museu. --------------------------------------------------- 

3 - Todos os artigos de merchandising a colocar na loja do Museu 

com referências ao Mestre Nadir Afonso e à sua obra, nomeadamente os 

referidos no número anterior ou outros que venham a ser 

disponibilizados pelas partes, serão para venda ao público, tendo a 

finalidade de promover e divulgar o Museu de Arte Contemporânea Nadir 

Afonso, cabendo à Comissão negociar os termos e respetivos direitos 

de autor. ----------------------------------------------------------- 

4 - Com a celebração do presente protocolo, a SEGUNDA OUTORGANTE 

obriga-se: --------------------------------------------------------- 

a) A disponibilizar, na sequência da interpelação do PRIMEIRO 

OUTORGANTE, os bens referidos na cláusula segunda a fim de que este 

proceda à exposição e/ou armazenamento dos mesmos no MACNA; --------- 

b) A não praticar atos que impeçam ou restrinjam o uso dos bens 

cedidos ao PRIMEIRO OUTORGANTE; -------------------------------------
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c) A garantir o cumprimento do ónus previsto na cláusula sétima. -- 

CLÁUSULA QUINTA ----------------------------------------------------- 

(Cedência temporária a terceiros) ----------------------------------- 

1. Qualquer um dos Outorgantes poderá propor ao outro a cedência 

temporária de parte dos bens mencionados na cláusula segunda, a 

terceiros. --------------------------------------------------------- 

2. A cedência prevista no número anterior será regulada em contrato 

próprio, e carece sempre do acordo expresso de ambos os Outorgantes, 

devendo sempre ser garantida a permanência dos bens necessários ao bom 

funcionamento do MACNA, nomeadamente das obras de arte de pintura 

necessárias para as exposições permanentes de Nadir Afonso, definidas 

nos termos do protocolo celebrado entre as partes. ------------------ 

3. A responsabilidade pelo transporte, segurança, manutenção e 

conservação dos bens cedidos nos termos da presente cláusula, recairá 

sobre o terceiro, ao qual os bens forem cedidos temporariamente, 

devendo este assegurar a cobertura de seguro contra todos os riscos, 

prego a prego, salvo acordo expresso das partes em contrário, e que 

venha a ser consagrada no contrato referido no número anterior. ----- 

CLÁUSULA SEXTA ------------------------------------------------------ 

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

1 –  O conjunto de obras de arte e espólio documental referidos na 

cláusula segunda, gozarão da proteção jurídica que o Código do Direito 

de Autor e Direitos Conexos e demais legislação complementar lhe 

confere. ----------------------------------------------------------- 

2 - Pelo presente protocolo e durante a sua vigência, o SEGUNDO 

OUTORGANTE autoriza, a título gratuito, o MUNICÍPIO a expor, divulgar 

e exibir ao público no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso os 

bens referidos na cláusula segunda. --------------------------------- 

3 – Quanto às demais modalidades de utilização dos direitos de autor 

de natureza patrimonial relativos aos bens referidos no número 

anterior da presente cláusula e que constam do Código de Direito de 

Autor e dos Direitos Conexos e respetiva legislação complementar 

deverão as mesmas ser previamente acordadas, por escrito, entre o 

PRIMEIRO E SEGUNDO OUTORGANTE. -------------------------------------- 

4 – O SEGUNDO OUTORGANTE garante ao PRIMEIRO OUTORGANTE que os bens 

referidos na cláusula segunda do presente protocolo, são criação 

original do seu autor, e que estes não violam qualquer direito de 

autor de terceiro. -------------------------------------------------- 

CLAÚSULA SÉTIMA ----------------------------------------------------- 

Venda de Bens ------------------------------------------------------- 

A eventual venda a terceiros pelo SEGUNDO OUTORGANTE de algum dos bens 

cedidos temporariamente ao PRIMEIRO OUTORGANTE, e identificados na 

cláusula segunda no decurso do prazo de duração estabelecido para o 

presente protocolo, ficará sujeita à oneração de permanência e/ou 

exposição do bem no Museu, até ao termo do protocolo, salvo acordo 

expresso das partes em contrário, que deverá constar de documento 

escrito. ----------------------------------------------------------- 

1 - A instalação e gestão da loja a funcionar no MACNA serão da 

responsabilidade da CMC. -------------------------------------------- 

2 - O resultado da venda de reproduções e edições das obras de Nadir 

Afonso, deduzidos os custos de produção e direitos autorais, revertem 

para a promoção e divulgação do MACNA. ------------------------------ 

CAPÍTULO III -------------------------------------------------------- 

Programação e Funcionamento do Museu de Arte ------------------------ 

CLÁUSULA OITAVA ----------------------------------------------------- 

Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso ---------------------------- 



                                                                F. 2 

                                                                  _____________________ 
 

1 – A definição de gestão e do seu modelo, do MACNA e respetiva área 

envolvente, é competência exclusiva do PRIMEIRO OUTORGANTE, enquanto 

proprietário do mesmo, competindo-lhe ainda nessa medida, a realização 

de todas as obras ordinárias e extraordinárias de conservação do imóvel 

que se mostrem necessárias. ----------------------------------------- 

2 – A gestão, conservação e manutenção das obras de arte e demais bens 

da Fundação Nadir Afonso, referidos na cláusula segunda, ficam 

subordinadas aos objetivos definidos para o Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso neste protocolo e que serão desenvolvidos 

de acordo com o modelo de gestão que será definido pela Comissão 

prevista na cláusula nona, no prazo de seis meses a contar da data de 

celebração do presente protocolo. ----------------------------------- 

3 - O modelo de gestão que vier a ser definido nos termos do disposto 

no número anterior, carece de aprovação dos respetivos órgãos do 

executivo municipal, sob pena de ineficácia do mesmo. --------------- 

4 – Caberá à Comissão prevista na cláusula nona a possibilidade de 

propor a nomeação/contratação de um diretor(a) do MACNA que deverá ser 

alguém com perfil de reconhecido mérito no domínio das artes, 

investigação, museologia e curadoria. ------------------------------- 

5 - A escolha de diretor para o equipamento municipal MACNA poderá em 

alternativa levar à realização de um contrato de prestação de serviços. 

6 - O trabalho do diretor é delimitado no tempo e não consubstancia 

trabalho de natureza subordinado; ----------------------------------- 

CLÁUSULA NONA ------------------------------------------------------- 

Comissão ----------------------------------------------------------- 

1 - Sem prejuízo do previsto na cláusula anterior, para efeitos de 

programação das atividades do Museu, será constituída uma Comissão de 

natureza consultiva. ------------------------------------------------ 

2. Não obstante a natureza consultiva da comissão referida no número 

anterior, a mesma dispõe de poderes vinculativos no que refere, única 

e exclusivamente, às competências que lhe são atribuídas e que constam 

da cláusula décima, sem prejuízo das situações em que a 

operacionalização das mesmas dependa, nos termos da lei, do ulterior 

sancionamento por parte dos órgãos executivo e ou deliberativo do 

Primeiro Outorgante. ------------------------------------------------ 

2 – A Comissão referida no número anterior terá a seguinte 

constituição: ------------------------------------------------------ 

a) – Presidente da Câmara Municipal ou por um representante por si 

nomeado; ----------------------------------------------------------- 

b) – Presidente da Fundação Nadir Afonso ou por um representante por 

si nomeado. --------------------------------------------------------- 

3 – As deliberações da Comissão referida nos números anteriores, 

deverão ser tomadas por acordo de ambos os membros da Comissão. ----- 

4 – Ambas as partes outorgantes acordam, desde já, que os membros da 

Comissão não auferirão qualquer renumeração ou compensação pelo 

desempenho das suas funções. ---------------------------------------- 

CLÁUSULA DÉCIMA ----------------------------------------------------- 

Competências ------------------------------------------------------- 

1 – Constituem competências exclusivas da Comissão referida na 

cláusula anterior, a elaboração e apresentação de propostas sobre as 

seguintes matérias: ------------------------------------------------- 

a) Programação expositiva dos bens cedidos temporariamente à primeira 

outorgante e devidamente identificados na cláusula segunda do presente 

protocolo; --------------------------------------------------------- 

b)  Execução das reproduções, material promocional, publicação de 

catálogos, brochuras e material de suporte dos eventos e exposições 

temporárias, bem como a divulgação de imagens para efeitos de promoção 
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turística e cultural do concelho de Chaves, que tenham como objeto os 

bens identificados na cláusula segunda. ----------------------------- 

c) Desenvolvimento de outras atividades no contexto do MACNA. ----- 

2 – As propostas da Comissão que tenham por objeto as matérias 

previstas na alínea b) do número anterior, carecem da obtenção prévia 

das necessárias autorizações dos respetivos titulares do direito de 

autor, nos termos definidos no nº 3 e 4 da Cláusula Sexta. ---------- 

3 – A obtenção das autorizações mencionadas no ponto anterior são de 

exclusiva responsabilidade do 2º Outorgante. ------------------------ 

4 – O disposto nos números anteriores não dispensa a obtenção de 

sancionamento por parte dos órgãos representativos do PRIMEIRO 

OUTORGANTE, para a execução das propostas produzidas pela Comissão, 

sempre que o quadro legal em vigor assim o determinar. -------------- 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -------------------------------------------- 

Reuniões ----------------------------------------------------------- 

1 – A Comissão reunirá no Museu ou noutro local acordado pelas partes, 

ordinariamente de 90 em 90 dias, e extraordinariamente, sempre que 

ocorra algum motivo que justifique a realização de reunião. --------- 

2 – A convocação para reunião extraordinária será realizada pela parte 

que a propuser, com a maior antecedência possível, propondo o dia, 

hora e indicando sumariamente o assunto a tratar, mediante o envio de 

carta registada com aviso de receção para a morada do outro membro 

constante deste protocolo ou por outro meio que as partes aceitem. -- 

CAPÍTULO IV --------------------------------------------------------- 

Obrigações das partes ----------------------------------------------- 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA --------------------------------------------- 

Duração do Protocolo ------------------------------------------------ 

1 - O presente protocolo e todos os direitos e obrigações dele 

resultantes para ambas as partes, terá uma duração de dez anos, 

tacitamente renovável, por períodos sucessivos de cinco anos. ------- 

2 – As partes só poderão denunciar o presente protocolo no termo do 

prazo inicial ou das suas renovações, com a antecedência mínima de um 

(1) ano relativamente ao termo do prazo ou da renovação em curso, 

mediante o envio de carta registada com aviso de receção dirigida à 

outra parte. -------------------------------------------------------- 

3 – Cessando o protocolo, os bens cedidos ao PRIMEIRO OUTORGANTE 

deverão ser restituídos à SEGUNDA OUTORGANTE, no prazo de 30 dias. -- 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -------------------------------------------- 

Resolução ---------------------------------------------------------- 

1 – A falta de cumprimento, grave, das competências e obrigações das 

partes, constituem incumprimento do presente protocolo, assistindo à 

parte contrária o direito de resolver o mesmo, com todas as legais 

consequências daí resultantes. -------------------------------------- 

2 – Compete à parte outorgante que tiver incumprido as suas 

competências e obrigações dando lugar à resolução do protocolo, 

assegurar todas as despesas de transporte, remoção, seguro, entre 

outros encargos relativos aos bens referidos na cláusula segunda. --- 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA ---------------------------------------------- 

Cláusula de Prevalência --------------------------------------------- 

As disposições do presente protocolo prevalecem sobre os pressupostos 

acordados, no protocolo celebrado em 2002, com o Mestre Nadir Afonso, 

em tudo aquilo em que se registe, entre ambos, qualquer contradição e 

ou divergência. ----------------------------------------------------- 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA ---------------------------------------------- 

Alterações e aditamentos -------------------------------------------- 

Quaisquer alterações ou aditamentos ao teor do presente protocolo 

devem ser efetuadas por escrito e assinadas por ambas as partes. ---- 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA ----------------------------------------------- 

Comunicações ------------------------------------------------------- 

Todas as comunicações relativas ao presente protocolo deverão ser 

dirigidas para as moradas referidas na identificação das partes 

outorgantes. ------------------------------------------------------- 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA ---------------------------------------------- 

Foro --------------------------------------------------------------- 

1 – Todas as divergências sobre a interpretação, validade ou execução 

do presente protocolo deverão ser resolvidas por acordo entre as partes 

e subsidiariamente pelas disposições previstas no Código Civil e no 

Código do Direito de Autor e Direitos Conexos, consoante a matéria.-- 

2 – No caso do diferendo subsistir e não puder ser resolvido, as partes 

acordam como competente, com expressa renúncia a qualquer outro, o 

Tribunal da Comarca de Vila Real podendo optar, em alternativa, pelo 

Tribunal Arbitral, a ser constituído e a funcionar nos termos da Lei 

em Vigor. ----------------------------------------------------------- 

O presente Protocolo é feito em dois exemplares, todos valendo como 

originais, os quais vão ser assinados pelas partes outorgantes, sendo 

um exemplar entregue a cada uma delas. ------------------------------ 

Paços do Concelho, ------, de --------------------------- de 2015 --- 

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

MACNA – MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA NADIR AFONSO -------------------- 

ANEXO AO PROTOCOLO -------------------------------------------------- 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FUNDAÇÃO NADIR AFONSO --------------- 

Obras e Documentação da Fundação Nadir Afonso ----------------------- 

Lista das obras de pintura de autoria de Nadir Afonso: -------------- 

A – Cem (100) Pinturas sobre tela: ---------------------------------- 

1. A cidade e os Seres Acrílico s/tela,. 91.5 x 96 cm. ------------ 

2. A montanha de Santa Vitória, 1965-98 . Óleo s/ tela, 87.5 x 127.5.-  

3. Ancône . Acrílico s/tela, 97 x 113.5 cm ------------------------ 

4. Argos. Óleo s/ tela 80 x 125cm. -------------------------------- 

5. Arhus . Acrílico s/tela, 83 x 131.5. --------------------------- 

6. Arredores. 1938. Óleo s/ tela, 37 x 31 cm. --------------------- 

7. As amantes de Lucifer. Óleo s/ tela, 95 x 127 cm. -------------- 

8. Asas . Óleo s/ tela, 96 x 102.5 cm ----------------------------- 

9. Atenas. s/ data . Óleo s/tela, 77.5 x 126 cm. ------------------ 

10. Athénes. Óleo s/ tela, 75 x 125 cm. ---------------------------- 
11. Áurea purpúrea. Óleo s/ tela, 95.5  x 98 cm. ------------------- 
12. Babilónia. Óleo s/tela. 87 x 143.5 cm. ------------------------- 
13. Baía Blanca . Acrílico s/tela, 93.5 x 133 cm. ------------------ 
14. Bâtiments. Óleo s/tela,77 x 103 cm. ---------------------------- 
15. Belize. Acrílico s/tela, 96.5 x 123cm. ------------------------- 
16. Bordel. Acrílico s/tela, 95 X134 cm. --------------------------- 
17. Bristol . Acrílico s/tela, 93.5 x 133.5. ----------------------- 
18. Bruxedo. 1945. Óleo s/tela, 74 x 74 cm. ------------------------ 
19. Campinas. 1936. Óleo s/ tela, 23 x 34 cm. ---------------------- 
20. Canto do Rio. 1938. Óleo s/ tela, 31 x 38 cm ------------------- 
21. Caracteres. 1955. Óleo s/ tela, 94 x 115 cm. ------------------- 
22. Catedrais góticas . Acrílico s/tela, 96 x 129.5 . -------------- 
23.  Champ San Zanipolo. Óleo s/ tela, 85 x 130 cm. ---------------- 
24. Charonton. 1954. Óleo s/tela, 60 x 90 cm. ---------------------- 
25. Composição (período barroco). 1954. Óleo s/ tela, 103 x 131 cm. - 
26. Composição (período egípcio). 1956. Óleo s/tela, 51.5 x 95 cm. - 
27. Composição geométrica. 1950. Óleo s/tela, 64x 70 cm. ----------- 
28. Composição geométrica. 1950. Óleo s/tela, 70 x 70 cm. ---------- 
29. Composição geométrica. 1951. Óleo s/tela, 64 x 69 cm. ---------- 
30. Composição geométrica. Óleo s/ tela, 94.5 x 131 cm. ------------ 
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31. Composição irisada. Óleo s/ tela, 97 x 97 cm. ------------------ 
32. Composição, 1946  . Óleo s/ tela,71 x 74.5 ---------------------                                   
33. Composition rouge. noir et blanc. 1959. Óleo s/tela,70 x 100 cm.-  
34. Corpo irreal, 1940. Óleo s/ tela, 73.5 x 74.5, -----------------                                      
35. Damasco. Óleo s/ tela, 130 x 94.5 cm. -------------------------- 
36. Dvina. Óleo s/ tela, 88 x 119 x cm. Cm. ------------------------ 
37. Espacillimitée. Óleo s/ tela, 60 x 100 cm. --------------------- 
38.  Estreito de Áden. Óleo s/ tela, 60 x 100 cm. ------------------ 
39. Fluorescences. 1997. Acrílico s/tela 96 x 120 cm. -------------- 
40. Fointainebleau. Óleo s/ tela, 85 x 130 cm. --------------------- 
41. Formas híbridas. 1946. Óleo s/tela,71 x 75 cm. ----------------- 
42. Frise des coqs. Óleo s/ tela, 83 x 129. ------------------------ 
43. Friso do falcão . Óleo s/ tela, 82 x 127.5. -------------------- 
44. Fundo dos oceanos. 1948-98. Óleo s/ tela, 101.5 x 113.5 cm. ---- 
45. Fúria. 1990 . Óleo s/tela,79.5 x 90 cm. ------------------------ 
46. Geometria irisada, 1946. Óleo s/ tela, 64 x 73.5 cm. ----------- 
47. Geometrias. Óleo s/ tela, 95 x 132 cm. ------------------------- 
48. Horus. 1953.  Óleo s/ tela, 95.5 x 135.5cm. -------------------- 
49. Immeubles de Pantin . Acrílico s/tela, 91 x 130.5 cm. ---------- 
50. Íris . 2000. Acrílico s/tela, 102.5  x 132 cm ------------------ 
51. Islândia. Acrílico s/tela, 95.5 x 128.5 ------------------------ 
52. Jardin du Luxembourg. 1951. Óleo s/tela,75 x 55 cm. ------------ 
53. Jeunes filles. 1991. Acrílico s/tela 93 x 134cm ---------------- 
54. L’ Ange de Gabrielle . Acrílico s/tela,95.5 x 130.5 cm. -------- 
55. La Concorde. 1959. Óleo s/tela, 72 x 96 cm --------------------- 
56. La Marne. 1954. Óleo s/tela, 66 x 90 cm. ----------------------- 
57. La Plata . Acrílico s/tela, 86.5 x 122.5 cm. ------------------- 
58. Labirinto II. Óleo s/tela 96 x 117 cm. ------------------------- 
59. Larouco, 1937. Óleo s/ tela, 29 x 38.5 cm. --------------------- 
60. Lausanne. Acrílico s/tela,96 x 106 cm. ------------------------- 
61. Le dieu Rá. Óleo s/ tela, 94.5 x 110 cm. ----------------------- 
62. Le Grand canal II. Óleo s/tela, 85.5 x 122.5 cm. --------------- 
63. Le sentiment de Demain. Óleo s/ tela, 82 x 125 cm. ------------- 
64. Les industries . Óleo s/ tela, 93.5 x 157.5 cm. ---------------- 
65. Les Villes. Óleo s/ tela, 80 x 120 cm. ------------------------- 
66. Lille . Acrílico s/tela, 92 x 135 cm. -------------------------- 
67. Londrina . Óleo s/ tela, 85 x 130 cm . ------------------------- 
68. Luxembourg . Óleo s/ tela, 90 x 135 cm . ----------------------- 
69. Máquina de costura, 1947. Óleo s/ tela, 70 x 73 cm. ------------ 
70. Máquina de costura. 1946. Óleo s/tela, 66.5 x 73 cm. ----------- 
71. Máquina, 1948-91. Óleo s/ tela, 102 x 113 cm. ------------------ 
72. Espacillimité, 1953. Óleo sobre tela , 88 x 130 cm ------------- 
73. Matin. 1968 . Óleo s/tela, 82 x 126 cm. ------------------------ 
74. Metais. 1946 . Óleo s/tela, 64 x 73.5 cm. ----------------------                                             
75. Metamorfose artificial, 1946. Óleo s/ tela. 70 x 74 cm --------- 
76. Montreal . Óleo s/tela, 93 x 120 cm. --------------------------- 
77. Monza . Acrílico s/tela, 95 x 121 cm. -------------------------- 
78. MoyenAge . Óleo s/ tela, 90 x 130 cm. -------------------------- 
79. Munich. Acrílico s/tela,95.5 x 99.5 cm. ------------------------ 
80. Nevis . Acrílico s/tela, 93 x 134. ----------------------------- 
81. O galo . Acrílico s/tela, 91.5  x 115 cm cm -------------------- 
82. Ópera (estudo). 1949. Óleo s/tela, 68 x 94.5 cm. --------------- 
83. Os portugueses . Óleo s/ tela, 80 x 125 cm. -------------------- 
84. Parma .  1960-91, Óleo s/ tela, 95.5 x 136 cm. ----------------- 
85. Paysage Mexicain .  Óleo s/ tela, 74 x 125 cm. ----------------- 
86. Place de Châtelet. 1950 . Óleo s/tela, 69 x 96cm. -------------- 
87. Ponte Luís I, 1939. Óleo s/ tela, 23 x 23cm. -------------------                                   
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88. Pontes de Cracóvia . Acrílico s/tela, 96x149.5 . ---------------         
89. Pontes de Leninegrado 1989  . Óleo s/ tela, 92.5x 122 cm. ------ 
90. Portes de Clignancourt , 1999. Acrílico s/tela,  93x114.5 cm. -- 
91. Principies. Óleo s/ tela, 96x133 cm ---------------------------- 
92. Quatro cores. 1954. Óleo s/ platex. 59.5x 83. cm. --------------         
93. Rio Cavado, 1936 . Óleo s/ tela,30x32. ------------------------- 
94. Rua da Cadeia, 1937 . Óleo s/ tela, 32 x 32 cm ----------------- 
95. Sílices. Óleo s/ tela, 90 x130cm ------------------------------- 
96. Sydney . 2000 Acrílico s/tela. 92 x 135 cm --------------------- 
97. Teerão . Óleo s/ tela, 90 x  129.5 cm. ------------------------- 
98. Terra devastada . Acrílico s/tela, 94 x  132 cm. --------------- 
99. Trinité . Óleo s/ tela, 90 x 111 cm. --------------------------- 
100. Viena. Acrílico s/tela, 96.5x 124 cm. -------------------------- 
B - Cinquenta (50) Estudos sobre papel com as dimensões 20 x 30cm. -- 

C - Cinquenta (50) Estudos sobre papel de pequenas dimensões, 

aproximadamente 10x 8 cm. ------------------------------------------- 

D – Cinquenta (50) exemplares dos seguintes livros de autoria de Nadir 

Afonso para integrar o centro de documentação: ---------------------- 

- Les Mecanismes de la Creation Artistique; ------------------------- 

- O Sentido da Arte; ------------------------------------------------ 

- O Porto de Nadir; ------------------------------------------------- 

- Nadir Afonso – Obra gravada --------------------------------------- 

- Monografia Nadir Afonso. ------------------------------------------ 

E – Vinte (20) exemplares do livro de autoria de Nadir Afonso: ------ 

- Universo e Pensamento. -------------------------------------------- 

F – Documento diversos para integrar o Centro de Documentação. ------ 

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

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

Durante a análise e discussão deste assunto, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, tendo salientado o facto do Mestre Nadir Afonso 

ter sido um benemérito para o Município de Chaves, tendo ofertado uma 

coleção de obras (15 pinturas), com o valor artístico relevantíssimo, 

as quais estiveram expostas na sala especialmente criada, para o 

efeito, e com o nome do pintor. ------------------------------------- 

Ao longo dos anos, o Mestre teve sempre a preocupação de projetar o 

nome do Concelho de Chaves, sua terra natal, que sempre foi, por este, 

defendida e divulgada, nacional e internacionalmente. 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos, e Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, e com a abstenção do Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Adérito Moura Moutinho, aprovar a proposta. 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: ------------------------- 

“1 – Sempre teve grande ceticismo relativamente ao investimento feito 

com a materialização do projeto em apreciação, embora deseje que o 

mesmo cumpra os objetivos estratégicos que lhe estão subjacentes, 

nomeadamente, no desenvolvimento e promoção do Concelho. ----------- 

2 – Porém este investimento, de relevante dimensão financeira, não crê 

que venha a ter o devido retorno, em termos turísticos e culturais, 

e, em geral, para o desenvolvimento do Concelho. -------------------- 

3 – Deu-se, seguramente, um passo maior que a perna! ---------------- 
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4 – Mantém, por isso, hoje, reservas sobre o mérito do protocolo, em 

apreciação, até porque o mesmo traduz os seus mais profundos receios 

sobre a sustentabilidade do projeto. -------------------------------- 

5 – O Protocolo transfere para a autarquia todas as despesas de 

manutenção do edifício, as quais não devem ser nada baixas, e em todas 

as suas componentes, para além de disponibilizar um espaço físico para 

a sede da própria fundação - espaço físico público para sede de 

fundação de direito privado sem qualquer retorno -. ----------------- 

6 – Este investimento público pode ser perigosamente insustentável, 

embora deseje que assim o não seja, tanto mais que havia, em Chaves, 

espaços com dignidade para acolher o museu em causa, sem comprometer 

o equilíbrio financeiro da Autarquia, colocando, também, em causa 

outras prioridades para o desenvolvimento do Concelho de Chaves. 

7 – Por outro lado, o protocolo a celebrar apresenta um prazo de 

duração, manifestamente curto, ou seja, dez anos, nada compatível com 

a dimensão do investimento público que o Município já assumiu e que, 

no futuro, irá assumir. Afinal, passados dez anos pode o município 

ficar com um edifício desta dimensão para destinar a que fins? ----- 

8 – Em relação aos comentários tecidos pelo Senhor Presidente da 

Câmara, as suas posições políticas não pretendem colocar em causa e/ou 

avaliar e julgar pessoas. ------------------------------------------ 

9 – Como tal não irá fazer qualquer espécie de avaliação sobre a 

atividade e muito menos sobre a pessoa do Mestre Nadir Afonso. ------ 

10 – Deseja, todavia, que o nome do Mestre Nadir Afonso possa 

catapultar o nosso Concelho, reconhecendo o seu mérito e a projeção 

internacional da sua obra. ------------------------------------------ 

11 – Existe, no entanto, uma clara perigosidade quanto à 

sustentabilidade do investimento, facto agravado pela curta duração 

do contrato de comodato. -------------------------------------------- 

12 – O Município irá assumir todos os encargos com a manutenção do 

edifício, sendo tal regime manifestamente penalizador para os 

interesses da autarquia.” ------------------------------------------ 

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

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

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

seguinte declaração justificadora da sua posição de abstenção: ------ 

1 – Perante este protocolo, o qual estabelece um prazo de comodato tão 

curto, ou seja, dez anos, então significa que, transcorrido tal prazo, 

o projeto em apreciação, pode deixar de ser desenvolvido. ---------- 

2 – Os custos da promoção, merchandising e manutenção do edifício, 

ficam, à partida, a cargo da Autarquia. ----------------------------- 

3 – A comissão proposta no protocolo tem uma composição constituída 

por, apenas, duas entidades, facto que poderá comprometer o seu normal 

funcionamento, caso não haja entendimento entre as partes. ---------- 

4 – Os custos são muito significativos para a Autarquia, não sendo de 

perspetivar retorno significativo, até porque ao fim de dez anos tal 

projeto pode ser interrompido. -------------------------------------- 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração de voto: ---------------------------------------- 

1 - Do ponto de vista comercial, para a Fundação, o memorando defende 

o património herdado do Pintor Nadir Afonso, garantindo o seu valor, 

afastando a sua degradação ou outras perdas, promovendo a sua 

divulgação em espaço visitável e adequado ao grande público e permite 

ao comprador/investidor interessado manter o seu património, 

valorizando com o tempo, sem custos, durante os próximos dez anos. -- 
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2 – Como represento os interesses dos flavienses e não os da Fundação 

e herdeiros, sou obrigado a votar contra, já que as despesas rondarão 

os 300 mil euros anuais, três milhões em dez anos, no fim dos quais 

todos os bens serão recolhidos, quer os vendidos no período, quer os 

que ficarem por vender. --------------------------------------------- 

3 – O Pintor Nadir Afonso, foi muito mais um grande vulto artístico 

de Portugal e da Europa, e muito menos um benemérito da Cidade e do 

Concelho. ---------------------------------------------------------- 

4 – Não se estranha assim, que, agora, os herdeiros do seu património 

artístico, fizessem coisa diferente. -------------------------------- 

5 – Tanto mais se entende o interesse comercial por a Fundação já ser 

proprietária do capital social de algumas empresas comerciais que, por 

exemplo, prestam serviços vários à Câmara de Boticas a troco de 

pagamentos financeiros (€74.900,00 à Fundação e €67.125,00 à Adna 

Domus). ------------------------------------------------------------ 

6 – Repare-se que mesmo assim, nem a renda da sua sede social paga 

pois fica no Edifício da Câmara de Chaves, sito na Rua Dr. Júlio 

Martins. ----------------------------------------------------------- 

 

 

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

A Vereadora do Partido Socialista, Senhora, Dra. Paula Cristina Barros 

Teixeira Santos, ausentou-se da reunião ordinária do Executivo 

Camarário, quando eram 19:50 horas. -------------------------------- 

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

 

 

8. DESVINCULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAVES, DA AGÊNCIA DE ENERGIA DE 

TRÁS-OS-MONTES (AE-TM), E DOAÇÃO DA QUOTA-PARTE DOS ATIVOS QUE LHE 

CORRESPONDEM À AMAT - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALTO TÂMEGA. PROPOSTA 

N.º 54/GAP/2015. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1 A Agência de Energia de Trás-os-Montes (AE-TM) foi constituída 

por escritura pública de 27 de outubro de 2010, sendo seus associados 

os quinze Municípios que integravam anteriormente a Comunidade 

Intermunicipal de Trás-os-Montes (CM-TM), e que, mercê da nova 

legislação sobre o regime jurídico do associativismo local, aprovado 

pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, veio dar origem a duas 

Comunidades Intermunicipais distintas, designadamente, a Comunidade 

Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM) e a Comunidade 

Intermunicipal do Alto Tâmega (CM-AT), passando esta a integrar apenas 

os seis Municípios do Alto Tâmega; ---------------------------------- 

2 Considerando que de harmonia com as regras que presidiram à 

criação das Agências de Energia, estas entidades deveriam 

corresponder, quanto ao seu âmbito de atuação, ao espaço geográfico 

de intervenção de uma Comunidade Intermunicipal, sendo esta a razão 

porque a Agência de Energia de Trás-os-Montes teve como Municípios 

associados os mesmos Municípios integrantes da CIM-TM, correspondência 

territorial que, com a cisão deste Comunidade Intermunicipal e a 

consequente criação da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, 

deixou de existir; -------------------------------------------------- 

3 Considerando que o funcionamento da referida Agência de Energia 

foi, até então, financiado pela candidatura “Promoção e 

Desenvolvimento da Agência de Energia de Trás-os-Montes”, no âmbito 

do programa comunitário ON2, a qual termina já no próximo dia 31 de 
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maio, tornando-se necessário encontrar alternativas no que se refere 

à eventual continuação da prossecução das atividades que têm vindo a 

ser desenvolvidas pela Agência, para fazer face à nova realidade; --- 

4 Considerando que a criação de uma nova Agência de Energia com a 

sua área de intervenção restrita aos seis Municípios que constituem a 

Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, precedida do abandono por 

parte destes Municípios da Agência atualmente existente, para além de 

implicar a assunção de encargos financeiros inerentes ao funcionamento 

deste nova entidade, que poderão não ser facilmente assumidos, 

obrigará ainda ao cumprimento de diversos pressupostos legais 

previstos na Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, entre os quais a 

realização prévia de um estudo sobre a viabilidade económico-

financeira e a submissão a fiscalização prévia do Tribunal de Contas 

da sua constituição; ------------------------------------------------ 

5 Considerando que a solução mais facilmente exequível, passará pelo 

desenvolvimento das atividades que fazem parte do objeto social da 

Agência de Energia, através da Associação de Municípios do Alto Tâmega, 

tendo em conta que esta última entidade, para além de integrar os 

mesmos Municípios que fazem parte da Comunidade Intermunicipal do Alto 

Tâmega (Anexo II à Lei n.º 75/2013), tem como objeto social, o 

planeamento, financiamento, execução e gestão de atividades no âmbito 

do “Ambiente, Conservação da Natureza e Recursos Naturais” (alínea a, 

do n.º 1, do artigo 3.º dos Estatutos da AMAT); --------------------- 

6 Considerando que, por sua vez, constitui objeto social da Agência 

de Energia de Trás-os-Montes, nos termos do art.º 3 dos respetivos 

Estatutos “contribuir para a gestão da procura de energia, a eficiência 

energética, o melhor aproveitamento dos recursos energéticos 

endógenos, e a gestão ambiental na interface com a energia, podendo, 

nomeadamente: ------------------------------------------------------ 

a. Assegurar a conjugação e coordenação de esforços dos diversos 

organismos públicos e entidades envolvidas na execução da política de 

utilização racional da energia e valorização das energias renováveis; 

b. Apoiar e aconselhar os agentes económicos em questões energéticas 

e de ambiente no sentido de utilizarem metodologias, sistemas e 

tecnologias compatíveis com um desenvolvimento sustentável; --------- 

c. Apoiar os órgãos políticos locais e regionais na formulação das 

políticas energéticas e ambientais; --------------------------------- 

d. Promover a divulgação de conceitos e tecnologias adequadas à 

conservação de energia e utilização dos recursos energéticos endógenos 

e fomentar o fabrico e a qualidade dos equipamentos respetivos; ----- 

e. Promover e disseminar informação técnica, económica e financeira 

junto dos consumidores de energia e a formação especializada nos 

domínios relativos à sua atividade. --------------------------------- 

7 Considerando que, da enunciação do objeto social prosseguido por 

uma e outra entidade, se verifica que existe uma identidade de 

atribuições na área ambiental, nada obstando a que a Associação de 

Municípios do Alto Tâmega, sem alteração dos seus Estatutos, posse 

desenvolver as atividades que vêm sendo desenvolvidas pela Agência de 

Energia, por tais atividades se inserirem, todas elas, no conteúdo das 

atribuições cometidas à Associação de Municípios na vertente do seu 

objeto social ligada à prossecução de atividades inerentes ao 

“Ambiente, Conservação da Natureza e Recursos Naturais”, aproveitando 

desse modo uma organização institucional já existente com a 

consequente economia nos encargos financeiros a suportar, e ainda com 

a vantagem adicional de não ser necessário o cumprimento de quaisquer 

requisitos prévios, para além do abandono dos seis Municípios do Alto 
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Tâmega da atual Agência de Energia, nos termos que se encontram 

consagrados nos Estatutos desta última entidade; -------------------- 

8 Considerando que a desvinculação de associado da Agência de 

Energia de Trás-os-Montes, deverá ser solicitada, mediante comunicação 

dirigida ao Conselho de Administração da mesma, cabendo a decisão 

final à Assembleia Geral, como permite e obriga a alínea a), do n.º 1 

do artigo 9.º dos seus Estatutos;1 ---------------------------------- 

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

Atendendo às razões de facto e de direito acima enunciadas tomo a 

liberdade de sugerir ao Executivo Municipal, a aprovação da seguinte 

proposta: ---------------------------------------------------------- 

a) Que o Município de Chaves se desvincule da Agência de Energia de 

Trás-os-Montes2, devendo, para o efeito, ser solicitada a sua 

desvinculação de associado a partir do dia 31 de maio de 2015, mediante 

comunicação dirigida ao Conselho de Administração da mencionada 

entidade; ---------------------------------------------------------- 

b) Que, simultaneamente, seja requerido ao Conselho de Administração 

da mencionada Agência de Energia, que a quota-parte dos “Ativos” 

respeitante ao Município de Chaves, correspondente a 1/15 dos ativos, 

seja doada à Associação de Municípios do Alto Tâmega; --------------- 

c) Que, caso a presente Proposta venha a merecer acolhimento por 

parte do executivo municipal, a mesma seja agendada para a próxima 

sessão ordinária da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento, 

por parte do aludido órgão deliberativo da Autarquia, no cumprimento 

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

d) Por último, que se dê conhecimento do teor da decisão 

administrativa tomada à AMAT - Associação dos Municípios do Alto 

Tâmega. ------------------------------------------------------------ 

Chaves, 14 de abril de 2015 ----------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

9. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE EIRAS, S. JULIÃO DE MONTENEGRO E CELA. PROPOSTA N.º 55/GAP/2015. - 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei nº 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; -------------------------------------- 

                                                           
1 Nos termos dos estatutos da Agência de Energia de Trás-os-Montes, em 

vigor, compete à Assembleia Geral, sob proposta do Conselho de 

Administração, aceitar a exclusão de associado, tudo conforme decorre 

do artigo n.º 9 de tais estatutos. ---------------------------------- 
2 De acordo com a deliberação tomada pelo Conselho Diretivo da AMAT, 

no pretérito dia 24.04.2015, que se anexa à presente proposta, e 

consubstanciada na desvinculação de associados da Agência de Energia 

de Trás-os-Montes, dos seis municípios que integram o Alto Tâmega. -- 
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2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------- 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2, da retrocitada 

disposição legal; --------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 

tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; --------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; --------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 
do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ------------------------------------------ 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 
atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 

implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais; 

14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 
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75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------ 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------ 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ----------------------------------------------------- 

II – 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 Camarário, a 

aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------ 

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Eiras, S. Julião de 

Montenegro e Cela, conforme documento cujo teor integral se anexa à 

presente proposta para todos os efeitos legais, de acordo com o 

disposto na alínea l), do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro; ---------------------------------------- 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Eiras, S. Julião de Montenegro e Cela ser agendada para uma próxima 

sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do aludido 

órgão deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea 

k), do n.º 1, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

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

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; -------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de Eiras, S. Julião de Montenegro 

e Cela, através da emissão da competente notificação. --------------- 

Chaves, 15 de abril de 2015 ----------------------------------------- 

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

(António Cabeleiro arq.) -------------------------------------------- 

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ------------------

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE EIRAS, S. JULIÃO 

DE MONTENEGRO E CELA ----------------------------------------------- 

Nota Preambular ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o 
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regimejurídico de transferência de competências do Estado para as 

Autarquias Locais; -------------------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; --------- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei; -----------------------------------------------------  

4. Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

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

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8.  Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 

com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------- 

11. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Eiras, S. Julião de Montenegro e Cela tem 

vindo a ser prestado por aquela freguesia; -------------------------- 

12. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 

que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro; --------- 

13. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 

14. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 
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urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

16. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

17. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências; ---------------------------- 

18. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro: 

19. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei; ---------------------------------------------------- 

20. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro. ------------------------------------------------------- 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências ---------- 

Na Junta de Freguesia de Eiras, S. Julião de Montenegro e Cela ----- 

Entre -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015. -------------------------- 

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

A Junta de Freguesia de Eiras, S. Julião de Montenegro e Cela, 

contribuinte nº. 510 833 756, com sede no Largo do Cruzeiro – S. 

Lourenço, representada neste ato pelo Presidente da Junta de Freguesia 

de Eiras, S. Julião de Montenegro e Cela, e com poderes para o ato, 

conforme disposto na alínea a) e g), do nº 1 do art.º 18º, do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante designado por Segundo 

Outorgante, devidamente autorizada por deliberação de ___ de _____ 

2015. -------------------------------------------------------------- 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

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

Capitulo I --------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais ------------------------------------------------- 

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

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia -------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Eiras, S. Julião de Montenegro e Cela, muito concretamente no que 

concerne ao exercício da competência de gestão do sistema de 
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abastecimento público de água existente na freguesia de Eiras, S. 

Julião de Montenegro e Cela. --------------------------------------- 

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

Formato do Contrato ------------------------------------------------ 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante. -------------------------- 

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

Fontes normativas do Contrato -------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar: --------- 

a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem 

parte integrante; -------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro ------------------------------ 

2) Subsidiariamente dever-se-á observar: ------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações; 

b) O Código do Procedimento Administrativo; ---------------------- 

c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto. ----------------------------- 

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

Período de Vigência ------------------------------------------------ 

1) O período de vigência do presente Contrato interadministrativo 

de delegação de competências coincide com a duração do mandato do 

órgão deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. --------------------------------------------------- 

2) O presente contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

3) Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, 

no prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo. ------- 

Capitulo II -------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 50ª ------------------------------------------------------- 

Condições de exercício da competência delegada- -------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em 

conformidade com as normas e orientações técnicas fixadas no presente 

contrato, no regulamento municipal de abastecimento público de água 

em vigor e nas disposições legais em vigor sobre a matéria. -------- 

2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 

danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada. ---------------------------------------------------------- 

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

Dos Estudos -------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------- 

Capitulo III ------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada ----------------------------------------------- 

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

Obrigações do Primeiro Outorgante ---------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a: -------------------------------------------- 
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a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 

de água; ----------------------------------------------------------- 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento 

público de água; --------------------------------------------------- 

c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 

pelo Segundo Outorgante; ------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos da cláusula 12ª. ------------------- 

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

Obrigações do Segundo Outorgante ------------------------------------ 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a: -------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia 

e economia, no cumprimento das obrigações clausulares; ------------- 

b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato; -- 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do 

presente Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das 

despesas por este originadas; -------------------------------------- 

d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de 

serviços de abastecimento público de água e proceder à respetiva 

cobrança; ---------------------------------------------------------- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água; 

f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água; ---------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores; --------------------------- 

h) Proceder à execução de ramais de água, ------------------------ 

i) Efetuar a leitura do consumo de água; ------------------------- 

j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao 

aprovado e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação 

do serviço na área do respetivo Municipio; ------------------------- 

k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço 

relativamente à área em causa; ------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida; --------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações; -------------- 

n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto; ----------------------------------------- 

o) Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de 

qualidade da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, 

de 27 de agosto; --------------------------------------------------- 

p) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o 

programa referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos; ------ 

q) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento; ---------------------------------------- 

r) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a 

situação, sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará 

apoio técnico necessário; ------------------------------------------ 

s) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes 

ao controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-

Lei nº 306/2007, de 27 de agosto; ---------------------------------- 
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t) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 

dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água; 

u) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 

que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 

comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto. -------------------------- 

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

Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------ 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante: ------------------------ 

a) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 

do cumprimento das respetivas obrigações; --------------------------- 

b) Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos do estatuído na cláusula 12ª. ------- 

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

Direitos do Segundo Outorgante -------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água. ------------------------------------- 

Capítulo V ---------------------------------------------------------- 

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo ------------------------ 

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

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia ---------------- 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato. -------------------------------------- 

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

Verificação do cumprimento do presente Contrato -------------------- 

1) O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários. ------------------------------ 

2) As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas. ------ 

3) O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 

técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo. ------------------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Ocorrências -------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato. ---------------- 

Capítulo VI --------------------------------------------------------- 

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual -------------- 

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

Modificação do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 
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desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato. ---------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita. ------------------------------- 

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

Cessação ----------------------------------------------------------- 

1) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução. 

2) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou 

descontinuidade da prestação do serviço público. -------------------- 

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

Revogação ---------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

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

Resolução pelas Partes Outorgantes --------------------------------- 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique: ------------ 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes;-------- 

b) Por razões de relevante interesse público devidamente 

fundamentado. ------------------------------------------------------ 

2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 

número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------- 

Capítulo VII -------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente ------------------------------ 

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

Regime das notificações e comunicações ------------------------------ 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada. --------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 

deverá ser comunicada à outra parte. ------------------------------- 

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

Contagem dos Prazos ------------------------------------------------ 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos. 

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

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro -------- 

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

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

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ----------------------------- 

Cláusula 22ª ------------------------------------------------------- 
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Documentação Complementar ------------------------------------------ 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar: -------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro. --------------------- 

Parágrafo único: --------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de Eiras, S. Julião de Montenegro e Cela, em conformidade 

com o disposto na alínea i) e j) do n.º 1 do artigo 16º da referida 

Lei, submetido à sessão da Assembleia de Freguesia de Eiras, S. Julião 

de Montenegro e Cela, para efeitos de autorização, nos termos da alínea 

g) do n.º 1 do art.º 9º da mesma Lei. ------------------------------ 

Chaves, ____, de ________________, de 2015 ------------------------- 

O primeiro outorgante ---------------------------------------------- 

Presidente da Câmara M. de Chaves ---------------------------------- 

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

O segundo outorgante ----------------------------------------------- 

Presidente da junta de freguesia de -------------------------------- 

Eiras, S. Julião de Montenegro e Cela ------------------------------ 

(Fernando Barreira de Moura) --------------------------------------- 

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

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

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

 

 

10. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE ERVEDEDO. PROPOSTA N.º 56/GAP/2015. ------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei nº 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; -------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; --- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------ 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 
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freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2, da retrocitada 

disposição legal; -------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade;  

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 

tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; -------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais;  

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 
do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ---------------------------------------- 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 
atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 

implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais; 

14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ----------------- 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------ 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 
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a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ---------------------------------------------------- 

II – 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 Camarário, a 

aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------ 

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Ervededo, conforme 

documento cujo teor integral se anexa à presente proposta para todos 

os efeitos legais, de acordo com o disposto na alínea l), do nº1, do 

art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; -------- 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Ervededo ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia 

Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão deliberativo 

da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), do n.º 1, do 

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

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

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

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; ------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de Ervededo, através da emissão 

da competente notificação. ----------------------------------------- 

Chaves, 15 de abril de 2015 ---------------------------------------- 

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

(António Cabeleiro arq.) ------------------------------------------- 

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ----------------- 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE ERVEDEDO ----- 

Nota Preambular ----------------------------------------------------- 

1. Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais; ------------------------------------------------------------ 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; --------- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei;------------------------------------------------------  

4. Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

legal; ------------------------------------------------------------- 
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5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8.  Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 

com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------ 

11. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Ervededo tem vindo a ser prestado por aquela 

freguesia; --------------------------------------------------------- 

12. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 

que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro; --------- 

13. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 

14. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

16. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

17. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências; ---------------------------- 

18. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro: 

19. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 
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contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei; --------------------------------------------------- 

20. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro. ------------------------------------------------------- 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências Na Junta de 

Freguesia de Ervededo ---------------------------------------------- 

Entre -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015. -------------------------- 

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

A Junta de Freguesia de Ervededo, contribuinte nº. 506 993 750 ,com 

sede na rua de S. Caetano - Ervededo, representada neste ato pelo 

Presidente da Junta de Freguesia de Ervededo, e com poderes para o 

ato, conforme disposto na alínea a) e g), do nº 1 do art.º 18º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante designado por 

Segundo Outorgante, devidamente autorizada por deliberação de ___ de 

_____ 2015. -------------------------------------------------------- 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

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

Capitulo I --------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais ------------------------------------------------- 

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

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia -------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Ervededo, muito concretamente no que concerne ao exercício da 

competência de gestão do sistema de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Ervededo. -------------------------------- 

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

Formato do Contrato ------------------------------------------------- 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante. --------------------------- 

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

Fontes normativas do Contrato --------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar: ---------- 

a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem parte 

integrante; -------------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro ------------------------------- 

2) Subsidiariamente dever-se-á observar: -------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações; 

b) O Código do Procedimento Administrativo; ----------------------- 

c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto. ------------------------------ 

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

Período de Vigência ------------------------------------------------- 
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1) O período de vigência do presente Contrato interadministrativo 

de delegação de competências coincide com a duração do mandato do 

órgão deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. ---------------------------------------------------- 

2) O presente contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

3) Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, 

no prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo. -------- 

Capitulo II --------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação ---------------------------------------------------------- 

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

Condições de exercício da competência delegada --------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em 

conformidade com as normas e orientações técnicas fixadas no presente 

contrato, no regulamento municipal de abastecimento público de água 

em vigor e nas disposições legais em vigor sobre a matéria. -------- 

2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 

danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada. ---------------------------------------------------------- 

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

Dos Estudos --------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------- 

Capitulo III ------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada ----------------------------------------------- 

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

Obrigações do Primeiro Outorgante ---------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a: -------------------------------------------- 

a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 

de água; ----------------------------------------------------------- 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento 

público de água; --------------------------------------------------- 

c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 

pelo Segundo Outorgante; ------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos da cláusula 12ª. ------------------- 

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

Obrigações do Segundo Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a: -------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia 

e economia, no cumprimento das obrigações clausulares; ------------- 

b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato; -- 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do 

presente Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das 

despesas por este originadas; --------------------------------------- 
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d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de 

serviços de abastecimento público de água e proceder à respetiva 

cobrança; ---------------------------------------------------------- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água; 

f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água; ---------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores; --------------------------- 

h) Proceder à execução de ramais de água, ------------------------ 

i) Efetuar a leitura do consumo de água; ------------------------- 

j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao 

aprovado e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação 

do serviço na área do respetivo Municipio; ------------------------- 

k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço 

relativamente à área em causa; ------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida; --------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações; --------------- 

n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto; ------------------------------------------ 

o) Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de 

qualidade da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, 

de 27 de agosto; ---------------------------------------------------- 

p) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o 

programa referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos; ------- 

q) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento; ---------------------------------------- 

r) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a 

situação, sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará 

apoio técnico necessário; ------------------------------------------ 

s) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes 

ao controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-

Lei nº 306/2007, de 27 de agosto; ---------------------------------- 

t) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 

dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água; -- 

u) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 

que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 

comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto. --------------------------- 

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

Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------- 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante: ------------------------- 

a) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 

do cumprimento das respetivas obrigações; --------------------------- 

b) Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos do estatuído na cláusula 12ª. ------- 

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

Direitos do Segundo Outorgante -------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água. ------------------------------------- 

Capítulo V ---------------------------------------------------------- 
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Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

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

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia ----------------- 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato. ------------------------------------- 

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

Verificação do cumprimento do presente Contrato --------------------- 

1) O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários. ------------------------------- 

2) As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas. ------ 

3) O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 

técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo. -------------------------------------- 

Cláusula 13ª -------------------------------------------------------- 

Ocorrências -------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato. ---------------- 

Capítulo VI -------------------------------------------------------- 

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual ------------- 

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

Modificação do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato. ---------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita. ------------------------------ 

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

Cessação ----------------------------------------------------------- 

1) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução. 

2) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou 

descontinuidade da prestação do serviço público. ------------------- 

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

Revogação ---------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

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

Resolução pelas Partes Outorgantes --------------------------------- 
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1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique: ------------ 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes; ------- 

b) Por razões de relevante interesse público devidamente 

fundamentado. ------------------------------------------------------ 

2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 

número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------ 

Capítulo VII ------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente ------------------------------ 

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

Regime das notificações e comunicações ------------------------------ 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada. ---------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 

deverá ser comunicada à outra parte. -------------------------------- 

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

Contagem dos Prazos ------------------------------------------------- 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos. 

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

Foro competente ----------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. -------- 

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

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

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ----------------------------- 

Cláusula 22ª ------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar ------------------------------------------ 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar: -------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro. --------------------- 

Parágrafo único: --------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de Ervededo, em conformidade com o disposto na alínea i) e 

j) do n.º 1 do artigo 16º da referida Lei, submetido à sessão da 

Assembleia de Freguesia de Ervededo , para efeitos de autorização, nos 

termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 9º da mesma Lei. ------------- 

Chaves, ____, de ________________, de 2015 -------------------------- 

O primeiro outorgante ----------------------------------------------- 
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Presidente da Câmara M. de Chaves ----------------------------------- 

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

 O segundo outorgante ----------------------------------------------- 

Presidente da junta de freguesia de Ervededo ------------------------ 

Ilídio Jorge Chaves Correia ----------------------------------------- 

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

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

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

 

 

11. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE VILELA DO TÂMEGA. PROPOSTA N.º 57/GAP/2015. ---------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei nº 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; --------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; --- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------- 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2, da retrocitada 

disposição legal; --------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 

tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; ---------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; --------------- 
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10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; --------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 
do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ------------------------------------------ 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 
atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 

implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais;-- 

14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------- 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------- 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ----------------------------------------------------- 

II – 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 Camarário, a 

aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------- 

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Vilela do Tâmega, conforme 

documento cujo teor integral se anexa à presente proposta para todos 

os efeitos legais, de acordo com o disposto na alínea l), do nº1, do 

art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; --------- 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Vilela do Tâmega ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia 

Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão deliberativo 

da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), do n.º 1, do 

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

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 
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mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; -------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de Vilela do Tâmega, através da 

emissão da competente notificação. ---------------------------------- 

Chaves, 15 de abril de 2015 ----------------------------------------- 

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

(António Cabeleiro arq.) -------------------------------------------- 

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ------------------ 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE VILELA DO TÂMEGA 

Nota Preambular ----------------------------------------------------- 

1. Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais; ------------------------------------------------------------ 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ---------- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------- 

4. Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

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

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; ---------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8.  Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município; --------------- 

10. Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 
com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------- 
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11. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Vilela do Tâmega tem vindo a ser prestado 

por aquela freguesia; ----------------------------------------------- 

12. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 
que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro; --------- 

13. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 
necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 

14. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 
abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; --------------------------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º do 
referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

16. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal; ------------------------------------------ 

17. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 
disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências; ----------------------------- 

18. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro: 

19. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei; ---------------------------------------------------- 

20. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro. -------------------------------------------------------- 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências ----------- 

Na Junta de Freguesia de Vilela do Tâmega --------------------------- 

Entre -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015. -------------------------- 

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

A Junta de Freguesia de Vilela do Tâmega, contribuinte nº. 506 859 711 

,com sede no rua Largo da Capela – Vilela do Tâmega, representada 

neste ato pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vilela do Tâmega, 

e com poderes para o ato, conforme disposto na alínea a) e g), do nº 

1 do art.º 18º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 
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designado por Segundo Outorgante, devidamente autorizada por 

deliberação de ___ de _____ 2015. ----------------------------------- 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

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

Capitulo I ---------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais -------------------------------------------------- 

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

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia --------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Vilela do Tâmega, muito concretamente no que concerne ao exercício 

da competência de gestão do sistema de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Vilela do Tâmega. ------------------------- 

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

Formato do Contrato ------------------------------------------------- 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante. --------------------------- 

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

Fontes normativas do Contrato --------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar: ---------- 

a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem parte 

integrante; -------------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro ------------------------------- 

2) Subsidiariamente dever-se-á observar: -------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações;- 

b) O Código do Procedimento Administrativo; ----------------------- 

c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto. ------------------------------ 

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

Período de Vigência ------------------------------------------------- 

1) O período de vigência do presente Contrato interadministrativo 

de delegação de competências coincide com a duração do mandato do 

órgão deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. ---------------------------------------------------- 

2) O presente contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

3) Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, no 

prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo. ----------- 

Capitulo II --------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação ---------------------------------------------------------- 

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

Condições de exercício da competência delegada ---------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em 

conformidade com as normas e orientações técnicas fixadas no presente 

contrato, no regulamento municipal de abastecimento público de água 

em vigor e nas disposições legais em vigor sobre a matéria. --------- 

2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 

danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª --------------------------------------------------------- 
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Dos Estudos --------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------ 

Capitulo III -------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada ------------------------------------------------ 

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

Obrigações do Primeiro Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------- 

a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 

de água; ------------------------------------------------------------ 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento público 

de água; ------------------------------------------------------------ 

c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 

pelo Segundo Outorgante; -------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato interadministrativo, 

nos termos da cláusula 12ª. ----------------------------------------- 

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

Obrigações do Segundo Outorgante ------------------------------------ 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia e 

economia, no cumprimento das obrigações clausulares; ---------------- 

b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato; -- 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do 

presente Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das 

despesas por este originadas; --------------------------------------- 

d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de serviços 

de abastecimento público de água e proceder à respetiva cobrança; --- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água; - 

f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água; ---------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores; ---------------------------- 

h) Proceder à execução de ramais de água, ------------------------- 

i) Efetuar a leitura do consumo de água; -------------------------- 

j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao aprovado 

e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação do 

serviço na área do respetivo Municipio; ----------------------------- 

k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço relativamente 

à área em causa; ---------------------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida; --------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações; --------------- 

n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto; ------------------------------------------ 

o) Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de qualidade 

da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, de 27 

de agosto; ---------------------------------------------------------- 
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p) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o programa 

referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos; ------- 

q) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento; ----------------------------------------- 

r) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a 

situação, sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará 

apoio técnico necessário; ------------------------------------------- 

s) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes ao 

controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-Lei 

nº 306/2007, de 27 de agosto; --------------------------------------- 

t) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 

dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água; -- 

u) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 

que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 

comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto. --------------------------- 

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

Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------- 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante: ------------------------- 

a) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 

do cumprimento das respetivas obrigações; --------------------------- 

b) Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos do estatuído na cláusula 12ª. ------- 

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

Direitos do Segundo Outorgante -------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água. -------------------------------------- 

Capítulo V ---------------------------------------------------------- 

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

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

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia ----------------- 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato. -------------------------------------- 

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

Verificação do cumprimento do presente Contrato --------------------- 

1) O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários. ------------------------------- 

2) As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas. ------ 

3) O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 

técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo. -------------------------------------- 

Cláusula 13ª -------------------------------------------------------- 

Ocorrências -------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 
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conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato. ----------------- 

Capítulo VI --------------------------------------------------------- 

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual -------------- 

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

Modificação do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato. ---------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita. ------------------------------- 

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

Cessação ----------------------------------------------------------- 

1) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução. - 

2) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou descontinuidade 

da prestação do serviço público. ------------------------------------ 

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

Revogação ---------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

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

Resolução pelas Partes Outorgantes ---------------------------------- 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique: ------------- 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes; -------- 

b) Por razões de relevante interesse público devidamente 

fundamentado. ------------------------------------------------------ 

2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 

número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------- 

Capítulo VII -------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente ------------------------------ 

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

Regime das notificações e comunicações ------------------------------ 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada. ---------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 

deverá ser comunicada à outra parte. -------------------------------- 

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

Contagem dos Prazos ------------------------------------------------- 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos. 

Cláusula 20ª -------------------------------------------------------- 
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Foro competente ----------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. -------- 

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

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

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ------------------------------ 

Cláusula 22ª -------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar ------------------------------------------- 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar: --------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ---------------------- 

Parágrafo único: ---------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de Vilela do Tâmega, em conformidade com o disposto na alínea 

i) e j) do n.º 1 do artigo 16º da referida Lei, submetido à sessão da 

Assembleia de Freguesia de Vilela do Tâmega, para efeitos de 

autorização, nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 9º da mesma 

Lei. --------------------------------------------------------------- 

Chaves, ____, de ________________, de 2015 -------------------------- 

O primeiro outorgante ----------------------------------------------- 

Presidente da Câmara M. de Chaves ----------------------------------- 

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

O segundo outorgante ------------------------------------------------ 

Presidente da junta de freguesia de Vilela do Tâmega ---------------- 

(Paulo Alexandre Gomes da Cunha) ------------------------------------ 

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

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

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

 

 

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 vinte horas e quinze minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. -------------------------------------- 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


