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Minuta da ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no 
dia 11 de setembro de 2019, no Auditório do Centro Cultural de Chaves com início às 
09:00horas e término às 13:30horas. ----------------------------------------------------------------------- 
Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 1– Aprovação de ata da sessão anterior; -------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 2 – Informação prestada pelo senhor Presidente da Câmara; ------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 3 -Transferência de competências para as Autarquias Locais; - Lei n.º 50/2018, de 

16 de agosto e respetivos diplomas legais de âmbito setorial; - exercício do direito de não 

aceitação da transferência de competências no domínio da cultura. Proposta n.º 

76/GAP/2019; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 4 -Transferência de competências para as Autarquias Locais; - Lei n.º 50/2018, de 

16 de agosto e respetivos diplomas legais de âmbito setorial; - exercício do direito de não 

aceitação da transferência de competências no domínio da proteção e saúde animal e da 

segurança dos alimentos. Proposta n.º 77/GAP/2019; --------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 5 – Transferência de competências para as Autarquias Locais; - Lei n.º 50/2018, de 

16 de agosto e respetivos diplomas legais de âmbito setorial; - exercício do direito de não 

aceitação da transferência de competências no domínio da justiça. Proposta n.º 

78/GAP/2019; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PONTO 6 – Transferência de competências para as Autarquias Locais; - Lei n.º 50/2018, de 

16 de agosto e respetivos diplomas legais de âmbito setorial; - exercício do direito de não 

aceitação da transferência de competências no domínio das vias de comunicação. Proposta 

n.º 79/GAP/2019; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 7 – Transferência de competências para as Autarquias Locais; - Lei n.º 50/2018, de 

16 de agosto e respetivos diplomas legais de âmbito setorial; - exercício do direito de não 

aceitação da transferência de competências no domínio da educação. Proposta n.º 

80/GAP/2019; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 8 – Transferência de competências para as Autarquias Locais; - Lei n.º 50/2018, de 

16 de agosto e respetivos diplomas legais de âmbito setorial; - exercício do direito de não 

aceitação da transferência da competência no domínio das estruturas de atendimento ao 

cidadão. Proposta n.º 81/GAP/2019; -------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 9 –Transferência de competências para as Autarquias Locais; - Lei n.º 50/2018, de 
16 de agosto e respetivos diplomas legais de âmbito setorial; - exercício do direito de não 
aceitação da transferência de competência no domínio da saúde no ano de 2019. Proposta 
n.º 82/GAP/2019; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 10 – Transferência de competências para as Autarquias Locais; - Lei n.º 50/2018, 

de 16 de agosto e respetivos diplomas legais de âmbito setorial; - exercício do direito de não 

aceitação da transferência de competência no domínio da saúde no ano de 2020. Proposta 

n.º 83/GAP/2019; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO 11 – Transferência de competências para os Municípios. - Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto, e Decreto-Lei nº 104/2018, de 29 de novembro de 2018. - Exercício do direito de 

não aceitação da transferência de competências. Proposta nº89/GAP/2019; ---------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 12 - Transferência de competências para as Autarquias Locais; - Lei n.º 50/2018, de 

16 de agosto e respetivos diplomas legais de âmbito setorial; - exercício do direito de não 

aceitação da transferência de competências no domínio da transferência de competência 

dos Municípios para os Órgãos das Freguesias. Proposta n.º 90/GAP/2019; -------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 13 - Contrato – Programa a celebrar com a Santa Casa da Misericórdia de Chaves / 

- cooperação financeira destinada à requalificação de equipamentos sociais de SCMC. 

Proposta nº 88 /GAP/2019; -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 14 – Abertura de concurso público para adjudicação de prestação serviços de 

recolha de resíduos sólidos urbanos no Concelho de Chaves por 8 anos (a começar a 1 de 

agosto de 2020). Informação nº124/DAR/2019; ------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 15 - Prestação de serviços de transporte terrestre de alunos, em circuitos especiais, 

para o ano letivo de 2019/2020. Concurso Público nº8/SC/2019; ------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 16 - Contrato de concessão da rede de transportes urbanos coletivos na área da 

sede do Concelho (TUC) / renovação dos efeitos do contrato. Proposta nº 87 /GAP/2019; ---- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 17 - Prestação de serviços de operação, manutenção e conservação de estações 

elevatórias e estações de tratamento de águas residuais - Contrato Plurianual. Informação 

nº148/DAR/2019; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 18 - Prestação de serviços de operação, manutenção e conservação de estações 

elevatórias e estações de tratamento de águas residuais. Concurso Público nº9/SC/2019; --- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 19 - Fornecimento de refeições aos alunos do 1.º ciclo e da educação pré-escolar – 

ano letivo 2019/2020. Concurso Público nº6/SC/2019; --------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 20 – Regulamento de limpeza urbana e higiene pública do Município de Chaves. 

Aprovação definitiva. Proposta n.º 84/GAP/2019; --------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 21 -Celebração de contrato de comodato entre o Município de Chaves e a Junta de 

Freguesia de Lamadarcos. Proposta nº 86/GAP/2019; -------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 22 - Proposta de atualização de tarifário, do serviço de abastecimento público de 

água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos para o 

ano de 2020. Informação nº177/DAR/2019; ----------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 23 - Extinção do direito de usufruto constituído a favor da Associação Chaves 

Social; - Quinta dos Montalvões, Freguesia de Outeiro Seco, Chaves. Proposta n.º 

85/GAP/19; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 24 - Designação do Júri do procedimento concursal para provimento de 1 cargo de 

direção intermédia de 2º grau – Divisão de Recursos Operacionais. Proposta n.º 

70/GAP/2019; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO 25 - Pedido de marcação de lugares de estacionamento – Processo n.º 323/19 – 

Junta de Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras – Avenida 20 

de julho – Informação da Divisão de Projetos e Mobilidade do Sr. Eng.º Bruno Rua datada 

de 17.07.2019; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 26 – EHATB, EIM, SA. Relatório de execução orçamental 1º trimestre 2019; ---------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 27 - EHATB, EIM, SA. Relatório de execução orçamental 2º trimestre 2019. ----------- 

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

Presidiu esta sessão o Presidente da Assembleia Municipal de Chaves, Altamiro da 
Ressurreição Claro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dos setenta e nove membros que constituem a Assembleia Municipal de Chaves, estiveram 
presentes nesta sessão os seguintes: ------------------------------------------------------------------------ 
Pelo Grupo Municipal do PS: Altamiro da Ressurreição Claro; Anselmo José Martins; Maria 
Aline Silva Ferreira Caetano, António Manuel Pires de Almeida, Luís Manuel Areias Fontes, 
Brigite Raquel Bazenga Vieira Tomás Gonçalves, Fernando Luíz Lopes Moreira, Gisela 
Maria Esteves Espírito Santo, Júlio Eliseu dos Anjos Alves, Domingos de Moura Alves, José 
Francisco de Resendes Carreira, Cristina Maria Inocêncio Imaginário, Rogério Alberto 
Amorim Reis Moura, Maria Manuela Santos Rainho, Luiz Mário Alves Carneiro, António 
Jorge Sousa Pinto Barros, Clara Maria Pinto Dias Lopes, Ricardo Vassal Coutinho, 
Fernando Daniel Cancelinha Ribeiro e João Miguel Tomé Correia ----------------------------------- 
Pelo Grupo Municipal do PSD: Francisco António Taveira Ferreira, Maria Inês Pereira Dias, 
Ana Maria Rodrigues Coelho, Nelson Paulo Gonçalves Montalvão, José Ferreira de Moura, 
Maria Isabel Teixeira Carvalho da Cunha, António José dos Santos, Francisco José Teixeira 
Lopes Silva Preto, Cláudia Patrícia Quitério Bento, Carlos Afonso de Moura Teixeira, Milena 
Sofia Vieira de Melo, Manuel Pedro Oliveira Branco Teixeira, Pedro Miguel Vieira Miranda, 
André Fontoura Faria, --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Grupo Municipal da CDU: Maria José Gomes Teles Grilo; --------------------------------------- 
Pelo Grupo Municipal do CDS/PP: Gonçalo André Nascimento Alves ------------------------------- 
Presidentes de Junta de Freguesia: Presidente de Junta da Freguesia de Águas Frias - 
Rogério Amaro Alves de Oliveira, Presidente de Junta da Freguesia de Anelhe - Arlindo 
Santos Costa, Presidente de Junta da Freguesia de Bustelo – José Fernandes M. 
Serralheiro, Presidente de Junta da Freguesia de Calvão e Soutelinho da Raia - António 
Manuel Rua Reis, Presidente de Junta de Freguesia de Cimo de Vila da Castanheira – Lígia 
Maria Chaves Silva; Presidente da Junta da Freguesia de Curalha - Alfredo Augusto Dias 
Gaspar, Presidente de Junta da Freguesia das Eiras, São Julião de Montenegro e Cela - 
Fernando Alberto Barreira de Moura, Presidente de Junta da Freguesia de Ervededo - Ilídio 
Jorge Chaves Correia; Presidente de Junta da Freguesia de Faiões - Octávio Rodrigues 
Bastos, Presidente de Junta de Freguesia de Lama de Arcos - João Ramos Duro, 
Presidente de Junta da Freguesia de Loivos e Póvoa de Agrações - Cecília Maria Silva A. 
Alves, em representação do Presidente de Junta da Freguesia de Madalena e Samaiões – 
Bruno Alexandre Silva Barroso (secretário), Presidente de Junta da Freguesia de Mairos - 
Adriano Vieira Rodrigues, Presidente de Junta de Freguesia de Moreiras - António José 
Lopes, Presidente de Junta da Freguesia de Nogueira da Montanha - António Lopes, 
Presidente de Junta da Freguesia de Oura – António Eusébio Vieira Cardoso, Presidente da 
Junta de Freguesia de Outeiro Seco – Carlos Alberto Batista Xavier, Presidente de Junta da 
Freguesia de Paradela de Monforte -Gilberto Santos de Jesus, Presidente de Junta da 
Freguesia de Redondelo - Nelson Fernandes Costa, Presidente de Junta da Freguesia de 
Sanfins da Castanheira - Rui Alberto Trinta Pintor, Presidente de Junta da Freguesia de 
Santa Cruz/Trindade e Sanjurge - José António de Oliveira Carreira, Presidente de Junta da 
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Freguesia de Santa Leocádia – João Manuel Teixeira Pereira Borges, Presidente de Junta 
da Freguesia de Santa Maria Maior – Hugo Manuel Alves Silva, Presidente de Junta da 
Freguesia de Santo António de Monforte - Alcino do Nascimento Santos; Presidente de 
Junta da Freguesia de Santo Estevão - Maria José Sena Barros, Presidente de Junta da 
Freguesia de São Pedro de Agostém, Pedro Manuel Pereira Barroco, Presidente de Junta 
da Freguesia de São Vicente da Raia - Mário José dos Anjos, Presidente de Junta da 
Freguesia de Soutelo e Seara Velha - João Rua Banha, Presidente de Junta da Freguesia 
de Travancas e Roriz - Filipe Maldonado Pinto, Presidente de Junta da Freguesia de Tronco 
- Eduardo dos Santos Carneiro, Presidente de Junta da Freguesia de Vale de Anta - Jorge 
José Pereira de Carvalho, Presidente de Junta da Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz, 
Vilarinho das Paranheiras - Rui Manuel Branco Rodrigues, Presidente de Junta da 
Freguesia de Vila Verde da Raia - Pedro Miguel Rodrigues, Presidente de Junta da 
Freguesia de Vilar de Nantes - Luís António Gonçalves Costa, Presidente de Junta da 
Freguesia de Vilarelho da Raia - António Carvalhal dos Reis, Presidente de Junta da 
Freguesia de Vilas Boas - Paulo Nuno de Jesus Pereira; Presidente de Junta da Freguesia 
de Vilela do Tâmega - Ramiro Figueiredo dos Santos, Presidente de Junta da Freguesia de 
Vilela Seca - Maria Natália Guerra. ---------------------------------------------------------------------------- 
Registaram-se os seguintes pedidos de substituição de membros da Assembleia Municipal: - 
Nuno André M. Coelho Afonso do PS; Fátima Liliana Fontes Correia, do PS; Eduardo Júlio 
Alves Brás do PS; Isabel Maria Ruivo Seixas Martins do PS; Manuel Guerra Afonso do PS; 
Maria Adalgisa P. F. Silva Babo do PS, Rui Miguel Alves Sousa Pinheiro do PS, Carlos 
Alberto Soares Alves do PS, Sandra Celina Fernandes Fonseca do PS, José Manuel 
Sarmento Morais Caldas do PS, Etelvina Delgado Jorge do PS; Francisco José Gonçalves 
Oliveira do PSD; Maria José Gonçalves Alves do PSD, Manuel Justino Matos Cunha da 
CDU, Raul Miguel Matos Cunha da CDU e Presidente da Junta de Freguesias de Madalena 
e Samaiões, João Manuel Almeida Pinto. -------------------------------------------------------------------- 
Faltaram a esta sessão os seguintes membros da Assembleia, Municipal: ------------------------- 
Ernesto Salgado Areias do PS, Carlos Alberto Pinto Branco do PSD e Ana Maria Guedes 
Chaves Fernandes; Paula Maria Morais Esteves da CDU; Presidente da Junta da Freguesia 
de Planalto de Monforte (Oucidres e Bobadela) - Luís Saraiva Garcia. ------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Mesa, deu conhecimento dos convites e expediente, que deram entrada no 
Gabinete de Apoio Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ainda neste período, seguiram-se as intervenções dos membros da Assembleia Municipal: -- 
Maria José Gomes Teles Grilo da CDU; Francisco António Taveira Ferreira do PSD; Pedro 
Miguel Vieira Miranda do PSD; Gonçalo André Nascimento Alves do CDS; Milena Sofia 
Vieira de Melo do PSD; Rogério Alberto Amorim Reis Moura do PS; Anselmo José Martins 
do PS e Ana Maria Rodrigues Coelho do PSD. ------------------------------------------------------------ 
Seguidamente o senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro usou da 
palavra para esclarecer e responder a outras questões que lhe foram colocadas. ---------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA--------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 1 – Aprovação de ata da sessão anterior. -------------------------------------------------------- 
A ata número quatro, referente à sessão ordinária realizada no passado dia 28 de junho de 
2019, foi colocada à discussão, dispensando-se a sua leitura, em virtude de ter sido 
distribuída a todos os membros desta Assembleia. Dez membros desta Assembleia não 
participaram na votação pelo facto de não terem estado presentes na sessão a que a ata se 
refere. A ata, foi posta à votação e foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO 2 - Informação prestada pelo senhor Presidente da Câmara. ------------------------------- 
Nos termos regulamentares a informação foi apresentada previamente por escrito. ------------- 
Seguiram-se as intervenções dos membros da Assembleia Municipal: Rogério Alberto 
Amorim Reis Moura do PS; Francisco José Teixeira Lopes Silva Preto; Brigite Raquel 
Bazenga Vieira Tomás Gonçalves do PS; Maria José Gomes Teles Grilo da CDU; Gonçalo 
André Nascimento Alves do CDS. ----------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro usou da palavra para esclarecer e 
responder às questões que lhe foram colocadas. --------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 3 – Transferência de competências para as Autarquias Locais; - Lei n.º 50/2018, de 

16 de agosto e respetivos diplomas legais de âmbito setorial; - exercício do direito de não 

aceitação da transferência de competências no domínio da cultura. Proposta n.º 

76/GAP/2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos termos regulamentares a informação foi apresentada previamente por escrito. ------------ 
Intervenções: Maria José Gomes Teles Grilo da CDU; Ana Maria Rodrigues Coelho do PSD; 
Gonçalo André Nascimento Alves do CDS; Brigite Raquel Bazenga Vieira Tomás Gonçalves 
do PS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Encerrou o debate deste ponto o senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 
Ribeiro, para esclarecer e responder às questões que lhe foram colocadas. --------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 4 – Transferência de competências para as Autarquias Locais; - Lei n.º 50/2018, de 

16 de agosto e respetivos diplomas legais de âmbito setorial; - exercício do direito de não 

aceitação da transferência de competências no domínio da proteção e saúde animal e da 

segurança dos alimentos. Proposta n.º 77/GAP/2019. --------------------------------------------------- 

Nos termos regulamentares a informação foi apresentada previamente por escrito. ------------- 
Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 5 – Transferência de competências para as Autarquias Locais; - Lei n.º 50/2018, de 
16 de agosto e respetivos diplomas legais de âmbito setorial; - exercício do direito de não 
aceitação da transferência de competências no domínio da justiça. Proposta n.º 
78/GAP/2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nos termos regulamentares a informação foi apresentada previamente por escrito. ------------- 
Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 6 – Transferência de competências para as Autarquias Locais; - Lei n.º 50/2018, de 
16 de agosto e respetivos diplomas legais de âmbito setorial; - exercício do direito de não 
aceitação da transferência de competências no domínio das vias de comunicação. Proposta 
n.º 79/GAP/2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nos termos regulamentares a informação foi apresentada previamente por escrito. ------------- 
Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 7 – Transferência de competências para as Autarquias Locais; - Lei n.º 50/2018, de 
16 de agosto e respetivos diplomas legais de âmbito setorial; - exercício do direito de não 
aceitação da transferência de competências no domínio da educação. Proposta n.º 
80/GAP/2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nos termos regulamentares a informação foi apresentada previamente por escrito. ------------- 
Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 8 – Transferência de competências para as Autarquias Locais; - Lei n.º 50/2018, de 
16 de agosto e respetivos diplomas legais de âmbito setorial; - exercício do direito de não 
aceitação da transferência da competência no domínio das estruturas de atendimento ao 
cidadão. Proposta n.º 81/GAP/2019. -------------------------------------------------------------------------- 
Nos termos regulamentares a informação foi apresentada previamente por escrito. ------------- 
Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 9 – Transferência de competências para as Autarquias Locais; - Lei n.º 50/2018, de 
16 de agosto e respetivos diplomas legais de âmbito setorial; - exercício do direito de não 
aceitação da transferência de competência no domínio da saúde no ano de 2019. Proposta 
n.º 82/GAP/2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nos termos regulamentares a informação foi apresentada previamente por escrito. ------------- 
Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 10 – Transferência de competências para as Autarquias Locais; - Lei n.º 50/2018, 

de 16 de agosto e respetivos diplomas legais de âmbito setorial; - exercício do direito de não 

aceitação da transferência de competência no domínio da saúde no ano de 2020. Proposta 

n.º 83/GAP/2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos termos regulamentares a informação foi apresentada previamente por escrito. ------------- 
Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 11–Transferência de competências para os Municípios. - Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto, e Decreto-Lei nº 104/2018, de 29 de novembro de 2018. - Exercício do direito de 

não aceitação da transferência de competências. Proposta nº89/GAP/2019. ---------------------- 

Nos termos regulamentares a informação foi apresentada previamente por escrito. ------------- 
Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 12 – Transferência de competências para as Autarquias Locais; - Lei n.º 50/2018, 

de 16 de agosto e respetivos diplomas legais de âmbito setorial; - exercício do direito de não 

aceitação da transferência de competências no domínio da transferência de competência 

dos Municípios para os Órgãos das Freguesias. Proposta n.º 90/GAP/2019. --------------------- 

Nos termos regulamentares a informação foi apresentada previamente por escrito. ------------ 
Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por maioria com cinquenta e um 
votos a favor e catorze abstenções. ------------------------------------------------------------------------ 
Fez declaração de voto o membro da Assembleia Municipal, Anselmo José Martins, do PS.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 13 – Contrato – Programa a celebrar com a Santa Casa da Misericórdia de Chaves 

/ - cooperação financeira destinada à requalificação de equipamentos sociais de SCMC. 

Proposta nº 88 /GAP/2019. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, fez a intervenção inicial para 
apresentação e defesa da proposta do Executivo municipal. ------------------------------------------ 
Intervenções: Francisco José Teixeira Lopes Silva Preto do PSD; Gisela Maria Esteves 
Espírito Santo do PS; Gonçalo André Nascimento Alves do CDS e Maria José Gomes Teles 
Grilo da CDU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Encerrou o debate deste ponto o senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 
Ribeiro, para esclarecer e responder às questões que lhe foram colocadas. ---------------------- 
O membro da Assembleia Municipal Anselmo José Martins, não participou na discussão e 
votação da proposta tendo-se antecipadamente ausentado da sala. ---------------------------------
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 14 – Abertura de concurso público para adjudicação de prestação serviços de 

recolha de resíduos sólidos urbanos no Concelho de Chaves por 8 anos (a começar a 1 de 

agosto de 2020). Informação nº124/DAR/2019. ------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, fez a intervenção inicial para 
apresentação e defesa da proposta do Executivo municipal. ------------------------------------------- 
Intervenção: Carlos Afonso de Moura Teixeira, do PSD. ------------------------------------------------ 
Encerrou o debate deste ponto o senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 
Ribeiro, para esclarecer e responder às questões que lhe foram colocadas. --------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 15 - Prestação de serviços de transporte terrestre de alunos, em circuitos especiais, 

para o ano letivo de 2019/2020. Concurso Público nº8/SC/2019. ------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, fez a intervenção inicial para 
apresentação e defesa da proposta do Executivo municipal. ------------------------------------------- 
Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 16 -Contrato de concessão da rede de transportes urbanos coletivos na área da 

sede do Concelho (TUC)/renovação dos efeitos do contrato. Proposta nº 87 /GAP/2019. ----- 

O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, fez a intervenção inicial para 
apresentação e defesa da proposta do Executivo municipal. ------------------------------------------- 
Intervenções. Maria José Gomes Teles Grilo da CDU; -------------------------------------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por maioria com sessenta e dois 
votos a favor e uma abstenção. ----------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 17 -Prestação de serviços de operação, manutenção e conservação de estações 

elevatórias e estações de tratamento de águas residuais - Contrato Plurianual. Informação 

nº148/DAR/2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, fez a intervenção inicial para 
apresentação e defesa da proposta do Executivo municipal. ------------------------------------------- 
Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 18 - Prestação de serviços de operação, manutenção e conservação de estações 

elevatórias e estações de tratamento de águas residuais. Concurso Público nº9/SC/2019. --- 

O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, fez a intervenção inicial para 
apresentação e defesa da proposta do Executivo municipal. ------------------------------------------- 
Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 19 - Fornecimento de refeições aos alunos do 1.º ciclo e da educação pré-escolar – 

ano letivo 2019/2020. Concurso Público nº6/SC/2019. --------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, fez a intervenção inicial para 
apresentação e defesa da proposta do Executivo municipal. ------------------------------------------- 
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Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 20 – Regulamento de limpeza urbana e higiene pública do Município de Chaves. 

Aprovação definitiva. Proposta n.º 84/GAP/2019. --------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, fez a intervenção inicial para 
apresentação e defesa da proposta do Executivo municipal. ------------------------------------------- 
Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade ------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 21 - Celebração de contrato de comodato entre o Município de Chaves e a Junta de 

Freguesia de Lamadarcos. Proposta nº 86/GAP/2019. -------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, fez a intervenção inicial para 
apresentação e defesa da proposta do Executivo municipal. ------------------------------------------- 
Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 22 - Proposta de atualização de tarifário, do serviço de abastecimento público de 

água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos para o 

ano de 2020. Informação nº177/DAR/2019. ---------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, fez a intervenção inicial para 
apresentação e defesa da proposta do Executivo municipal. ------------------------------------------- 
Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por maioria com cinquenta e dois 
votos a favor, um voto contra e doze abstenções. ---------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 23 - Extinção do direito de usufruto constituído a favor da Associação Chaves 

Social; - Quinta dos Montalvões, Freguesia de Outeiro Seco, Chaves. Proposta n.º 

85/GAP/19. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, fez a intervenção inicial para 
apresentação e defesa da proposta do Executivo municipal. ------------------------------------------- 
Intervenção: Maria José Gomes Teles Grilo da CDU ----------------------------------------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 24 - Designação do Júri do procedimento concursal para provimento de 1 cargo de 

direção intermédia de 2º grau – Divisão de Recursos Operacionais. Proposta n.º 

70/GAP/2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, fez a intervenção inicial para 
apresentação e defesa da proposta do Executivo municipal. ------------------------------------------- 
Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 25 - Pedido de marcação de lugares de estacionamento – Processo n.º 323/19 – 

Junta de Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras – Avenida 20 

de julho – Informação da Divisão de Projetos e Mobilidade do Sr. Eng.º Bruno Rua datada 

de 17.07.2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, fez a intervenção inicial para 
apresentação e defesa da proposta do Executivo municipal. ------------------------------------------- 
A proposta foi retirada pelo facto, do Presidente de Junta da Freguesia de Vidago, Arcossó, 
Selhariz, Vilarinho das Paranheiras - Rui Manuel Branco Rodrigues, ter referido que o nome 
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da Rua constante na proposta não ser de facto o nome da Rua onde se propunha a 
colocação da sinalização. ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 26 – EHATB, EIM, SA. Relatório de execução orçamental 1º trimestre 2019. ---------- 

Nos termos regulamentares o relatório foi apresentado previamente por escrito. ----------------- 
Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 27 - EHATB, EIM, SA. Relatório de execução orçamental 2º trimestre 2019. ----------- 

Nos termos regulamentares o relatório foi apresentado previamente por escrito. ----------------- 
Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Após proposta do Presidente da Mesa, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a ata sob a forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, com vista à sua executoriedade imediata. ------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente:  
 
O 1º Secretário 
 
O 2º Secretário 
 
A funcionária 
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