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Nº02 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 20 de janeiro 

de 2020. -------------------- 

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

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

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

Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Dr. Nuno Vaz Ribeiro, e com 

as presenças dos Vereadores, Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Dr. 

Francisco António Chaves de Melo,  Sr. Arq. Carlos Augusto Castanheira 

Penas, Sra. Eng.ª Paula Fernanda da Mota Chaves, Sr. Eng. Victor 

Augusto Costa Santos, Sra. Dra. Maria Manuela Pereira Tender e comigo, 

Paulo Jorge Ferreira da Silva, Técnico Superior, em regime de 

mobilidade. -------------------------------------------------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram quinze 

horas, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia previamente 

elaborada e datada de quatro de dezembro de dois mil e dezanove.----- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I - INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO 

VAZ. --------------------------------------------------------------- 

Iniciada a reunião, usou da palavra, o Presidente da Câmara, Dr. Nuno 

Vaz, tendo começado por agradecer, aos Senhores Vereadores do Partido 

Social Democrata, a compreensão manifestada quando à alteração da hora 

de realização da presente reunião ordinária. ------------------------  

Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, aos 

membros do executivo municipal, assuntos com relevância municipal, 

assim identificados: ------------------------------------------------ 

a) Termas de Chaves registaram, em 2019, o maior número de termalistas 

de sempre: Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz, disse que as caraterísticas únicas da água termal de 

Chaves e a qualidade da oferta do complexo termal têm conseguido 

convencer cada vez mais aquistas, o que permitiu que, no ano de 2019, 

as Termas de Chaves e de Vidago tivessem registado o maior número de 

termalistas de sempre. ---------------------------------------------- 

No ano que findou, as Termas de Chaves e Vidago acolheram, nos seus 

balneários termais, 7.970 termalistas, o representa, em comparação com 

período homologo imediatamente anterior, ou seja, 2018, um aumento de 

faturação superior a 19%. ------------------------------------------- 

Este crescimento aconteceu tanto nos tratamentos de Termalismo 

Terapêutico, que apresentou um crescimento de 16% face ao ano anterior, 

bem como nos serviços de Bem-Estar, onde o acréscimo foi ainda mais 

significativo, tocando os 40%. -------------------------------------- 

São números que comprovam a importância da oferta termal para o 

concelho e para a região e que surgem em resultado do esforço e do 

investimento que têm sido realizados na promoção e divulgação das 

Termas de Chaves e de Vidago. --------------------------------------- 

A evolução positiva, quer em número de termalistas, quer em termos de 

desempenho financeiro, das Termas de Chaves e de Vidago, acontece em 

contexto de afirmação da oferta turística do concelho e da região, e 

resulta do reconhecimento crescente da valia terapêutica e de bem-

estar das águas termais existentes neste concelho. ------------------ 
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b) Encontro de Cantares de Janeiras: Sobre esta matéria, o Senhor 

Presidente da Câmara deu nota que as principais ruas da cidade e o 

pavilhão Expoflávia foram palco natural do "I Encontro de Cantadores 

de Janeiras". ------------------------------------------------------- 

Que quinze grupos de cantadores de janeiras, doze do concelho Chaves 

e três de concelhos vizinhos, Boticas, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, 

juntaram esforços e vozes, e, no passado dia 11.01.2020, alimentaram 

a tradição ancestral, que se traduz em cantar as janeiras, que 

constituem uma forma singular de celebrar a vida e receber com 

entusiasmo o novo ano. ---------------------------------------------- 

Que esta iniciativa cultural foi apoiada pelo município de Chaves e 

promovida em parceria com o ACF - Grupo Musical Amizade e o Rancho 

Folclórico da Vila Medieval de Santo Estêvão. ----------------------- 

Que durante a tarde e início da noite de sábado, as principais ruas 

da cidade, foram percorridas por cantadores de janeiras, pois eram 

mais de 350 intérpretes, e iluminadas por melodias que encheram de 

alegria muitos moradores e transeuntes. ----------------------------- 

c) Mercado Local de Chaves - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente 

da Câmara deu nota que o Mercado Municipal de Chaves foi considerado 

boa prática no âmbito da Medida 10 do Leader/PDR2020 “Cadeias Curtas 

e Mercados Locais”. ------------------------------------------------- 

Com uma área de influência que cobre toda a região do Alto Tâmega e 

da vizinha espanhola de Verín, o Mercado Local de Produtores da cidade 

de Chaves, candidatado pelo município à Medida Leader do PDR 2020, foi 

considerado como exemplo de boas práticas potencialmente replicáveis 

noutros territórios. ------------------------------------------------ 

Instalado num edifício anexo ao mercado municipal, o mercado local de 

Chaves destina-se aos produtores locais agrícolas, pecuários, 

agroalimentares e artesãos. ----------------------------------------- 

Através do Grupo de Ação Local, ADRAT, o mercado tem um espectro de 

eventuais clientes que ultrapassa os 100.000 consumidores finais. --- 

Recentemente requalificado, o Mercado Local de Chaves pretende 

garantir uma maior notoriedade e estímulo à economia local e também 

facilitar a interação social entre as comunidades rural e urbana. --- 

Com a melhoria das condições de descarga e de venda, espera-se com 

este projeto aumentar a adesão dos produtores, diversificar a 

tipologia de produtos expostos, captar mais e informar melhor os 

consumidores, alargar a área de influência do mercado, dinamizar 

sessões complementares de venda na época alta de produção, criar uma 

relação de proximidade que implica a capacidade de estar à escuta das 

necessidades dos consumidores e, finalmente, aumentar do número de 

consumidores das produções locais. ---------------------------------- 

O Mercado Local de Chaves está entre os 54 projetos LEADER 2014-2020 

considerados com exemplos de boas práticas para o desenvolvimento dos 

territórios rurais. ------------------------------------------------- 

d) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da 

Câmara apresentou uma nota de congratulação, à flaviense Núbia Veiga, 

bailarina da Ent’Artes, pela conquista de duas bolsas nas audições do 

Viva Dança 2019, a primeira convenção de dança realizada em Portugal. 

Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive 2020, em Moscovo (Rússia) e 

Joffrey Ballet School Summer School 2020, em Nova Iorque (EUA), são 

as escolas onde Núbia Veiga vai ter aulas intensivas de dança, durante 

o verão. ------------------------------------------------------------ 

Recordou que, no decorrer da edição anterior do Viva Dança, a bailarina 

oriunda da União de Freguesias de Vidago conseguiu um convite para 

integrar o Curso Intensivo de Natal da Corella Dance Academy, em 

Barcelona, na qual esteve de 1 e 6 de janeiro deste ano, tendo-lhe 
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sido atribuída uma bolsa de estudos para integrar esta escola no ano 

letivo que decorre. ------------------------------------------------ 

Disse, o Senhor Presidente da Câmara, que é um orgulho ter jovens 

bailarinos que inscrevem Chaves no mapa nacional e internacional da 

dança. ------------------------------------------------------------- 

e) Executivo apresentou conclusões da Auditoria financeira às contas 

da Câmara Municipal em sessão pública - Sobre esta matéria, o Senhor 

Presidente da Câmara de nota aos membros do executivo municipal que, 

no dia 17.01.2020, apresentou, em sessão pública, previamente e 

amplamente publicitada, aos flavienses, as principais conclusões do 

relatório de auditoria financeira às contas do município de Chaves, 

reportadas a 2017, elaborado pela empresa KPMG e Associados, S.A. --- 

Disse que o documento revela que, apesar do registo do montante parcial 

da dívida à empresa Águas do Norte, em mais de cinco milhões e meio 

de euros, no final do ano de 2017, já registados pelo executivo em 

funções, existiam mais 3 milhões de euros de dívida não registados nas 

contas do município, relativos, no essencial, ao processo de 

internalização da Sociedade MARC, S.A., das responsabilidades 

financeiras relativas ao contencioso expropriativo, da ChavesPolis e 

do Plano de Pormenor da Fonte do Leite. ----------------------------- 

Que a empresa multinacional da área dos serviços de auditoria, 

fiscalidade e consultoria, apurou, no referido relatório, o montante 

global da dívida à empresa “Águas do Norte SA”, identificou os 

principais indicadores das empresas municipais participadas e 

respetiva avaliação da exposição do Município e estratificou todos os 

processos em contencioso, com especial enfoque aos decorrentes de 

processos expropriativos. ------------------------------------------- 

Relativamente à identificação do montante global da dívida à empresa 

“Águas do Norte SA”, a KPMG concluiu que, entre 2010 e 2016, a dívida 

total se cifrou em 10.619m€ (dez milhões, 619 mil euros), dos quais 

3.147m€ (três milhões, 147 mil euros) referentes a valores de juros 

de mora. ------------------------------------------------------------ 

No que concerne aos processos em contencioso mais relevantes que 

envolvem o Município, em especial os decorrentes de processos 

expropriativos, encontravam-se em curso, a 20 de outubro de 2017, 47 

processos, alguns dos quais com impacto financeiro relevante. Entre 

eles, destacaram, a indemnização de 3.300m€ (três milhões e 300 mil 

euros) reclamada pela empresa Empark, por causa da revogação ilegal 

da adjudicação de um direito de superfície para a construção e 

exploração do parque de estacionamento do Largo General Silveira, e 

vários processos de contencioso administrativo e de expropriação, cujo 

respetivo valor global, de dívida, se concretiza 1.375m€ (1 milhão, 

trezentos e setenta cinco mil euros). -------------------------------  

Nesta dimensão de contencioso, foi ainda identificada e registada a 

sentença favorável ao município, relativa a um dos processos de pedido 

de indemnização à empresa MEO/Altice referente à cobrança de taxa de 

ocupação do domínio público, que permitiu um encaixe, para o município, 

de 2.100m€ (dois milhões e cem mil euros). -------------------------- 

Na sequência da identificação dos principais indicadores das empresas 

municipais participadas e avaliação da exposição do Município, foi 

dado especial enfoque ao impacto financeiro da internalização da 

Sociedade MARC, S.A (Mercado Abastecedor da Região de Chaves), no 

final do ano de 2017, após pronúncia do Tribunal de Contas, que se 

traduziu num impacto negativo para os cofres do município de cerca de 

3.430m€ (três milhões, quatrocentos e trinta mil euros). ------------ 

Com o procedimento de auditoria “ficou provado que havia um 

desfasamento muito relevante entre o que vinha explicitado nas contas 
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relativas ao exercício de 2016, mas também de 2017, e o valor da dívida 

total a terceiros que deveria estar registada, nesses períodos 

temporais. --------------------------------------------------------- 

O afirmado reiteradamente pelo anterior executivo, designadamente em 

2016, quando se queria fazer crer que a dívida total a terceiros do 

município de Chaves era de 30 milhões de euros, não eram verdadeiras 

e fidedignas, pois não acomodavam as responsabilidades financeiras 

enunciadas no referido relatório da auditoria. ----------------------

“Podemos hoje afirmar que as considerações críticas e censuradoras, 

feitas no mandato anterior, estavam certas, e de que a dívida total 

do município de Chaves, em finais de 2017, estaria na casa dos 41 

milhões de euros”. -------------------------------------------------- 

Com a apresentação pública das conclusões da auditoria financeira o 

executivo municipal pretendeu esclarecer os flavienses, com rigor e 

exatidão, acerca da atual situação económico-financeira do município.  

 

 

II - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, ARQ. CARLOS 

AUGUSTO CASTANHEIRA PENAS. ------------------------------------------ 

Usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor Arq. 

Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo começado por cumprimentar 

todos os presentes. ------------------------------------------------- 

De seguida, procedeu à entrega e leitura do seguinte documento: ----- 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA FINANCEIRA – RELATÓRIO E CONCLUSÕES 

APRESENTADOS PELA KPMG E ASSOCIADOS, S.A. --------------------------- 

1. Considerando que, o senhor presidente da câmara afirmou na 

conferência de imprensa realizada no dia 14.01.2020 - “Segundo a 

auditoria realizada pela empresa KPMG, a dívida a terceiros em dezembro 

de 2017 seria de 41 milhões de euros, superior em três milhões aos 38 

milhões de euros registados na Direção-Geral das Autarquias Locais” 

(fonte A Voz de Chaves, edição de 17.01.2020, página 2); ------------ 

2. Considerando que, o senhor presidente da câmara afirmou na 

conferência de imprensa realizada no dia 14.01.2020 - “De forma 

intencional esconderam e escamotearam dimensões da dívida muito 

relevantes” (fonte A Voz de Chaves, edição de 17.01.2020, página 2); 

3. Considerando que, a “INFORMAÇÃO Nº42/DGF/2019” teve o “DESPACHO 

DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 2019.11.20. -

- À reunião do Executivo Municipal para conhecimento”; -------------- 

4. Considerando que, a retro citada informação não refere a 

existência de uma dívida escondida de 3 milhões de euros; ----------- 

5. Considerando que, da leitura, análise e discussão do documento 

apreciado na reunião de câmara de 26.11.2019, não resulta qualquer 

referência a uma dívida de 3 milhões de euros escondida; ------------ 

6. Considerando que, o Relatório de Contas de 2017 foi elaborado sob 

total responsabilidade do senhor presidente da câmara, tendo o senhor 

presidente da câmara incorporado no relatório de contas o que bem 

entendeu; ---------------------------------------------------------- 

7. Considerando que, na reunião da Assembleia Municipal de 29.04.2015 

foi aprovada uma proposta por unanimidade (ponto 8 - páginas 47 a 51) 

para que a câmara devolvesse todas as faturas de TAR da empresa AdN 

com caudais em excesso, significando que o município não reconhecia a 

fatura, não sendo assim contabilizada e passando consequentemente para 

litigio; ----------------------------------------------------------- 

8. Considerando que, a informação n.º42/DGF/2019 refere – “Em 

dezembro de 2017, veio a ser superiormente determinada a assunção, nas 

contas do passivo do município e respetiva conta de terceiros, do 

montante parcial da dívida à AdN (ex ATMAD), em cerca de 5.622M€, 
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excluindo valores de consumos mínimos e juros de mora.”, significando 

que o senhor presidente da câmara inclui no Relatório de Contas de 

2017 a inscrição de 5.622 milões de euros relativos à dívida da câmara 

municipal à empresa Águas do Norte, resultantes de faturas não 

reconhecidas por excesso de caudal faturado no tratamento de águas 

residuais e que se encontravam em litigio no TAF de Mirandela e que 

não quis incluir os “valores de consumos mínimos e juros de mora”; -- 

9. Considerando que, a informação N.º42/DGF/2019 refere que - “veio 

a ser celebrado um Acordo de Regularização de dívida a 20 anos, no 

montante de 3.877M€, deduzido da correção do valor dos caudais 

indevidamente faturados pela AdN, correções de tarifários aplicados 

e, ainda, do encontro de contas decorrente de créditos detidos pelo 

Município quanto ás taxas de ocupação de subsolo de 2011-2014, devidas 

pela AdN;” ---------------------------------------------------------- 

10. Considerando que, o Acordo de Regularização da dívida com a 

empresa AdN foi celebrado em 04.02.2019, tendo ficado fora do acordo 

os valores relativos aos consumos mínimos e respetivos juros de mora 

no valor de 2.725 m€, por vontade expressa do senhor presidente da 

câmara, não havendo nesta matéria nada “escondido ou escamoteado”; -- 

11. Considerando que, o contrato com a empresa KPMG foi celebrado no 
dia 14.12.2018 e que o trabalho de campo para recolha de dados decorreu 

entre os dias 29 de janeiro a 1 de fevereiro de 2019; --------------- 

12. Considerando que, confrontando a data 04.02.2019, celebração do 
acordo de regularização da dívida com a empresa AdN, com o período de 

trabalho de campo da empresa KPMG, não pôde a empresa KPMG detetar uma 

qualquer dívida escondida relativa à dívida da câmara à empresa AdN, 

por que o assunto estava encerrado e o que ficou em dívida, valores 

mínimos garantidos e respetivos juros de mora, era do conhecimento  do 

senhor presidente da câmara e dos serviços técnicos municipais, e 

ficou de fora por vontade expressa do senhor presidente da câmara; -- 

13. Considerando que a internalização dos ativos e passivos da empresa 
MARC,SA na câmara municipal ocorreu em agosto de 2017, tendo o passivo 

no valor de 3.430 m€ relativo a empréstimos de MLP sido reportado no 

Relatório de Contas de 2017, não constituindo assim uma qualquer dívida 

escondida; --------------------------------------------------------- 

14. Considerando que veio o município em 05.06.2018 proceder à 

substituição dos contratos de empréstimo resultantes da internalização 

do passivo da MARC,SA  por um outro de igual valor, mas com taxa de 

juro mais baixa, resultando vantagem financeira para o município, 

prática iniciada pelo executivo anterior; --------------------------- 

15. Considerando as datas de ocorrência dos atos relativos à 

internalização da empresa MARC,SA  (agosto de 2017 e 05.06.2018), não 

pôde a empresa KPMG detetar uma qualquer dívida escondida em 2019; -- 

16. Considerando que os processos expropriativos “de contencioso 

relativos a expropriações do MACNA e zona envolvente e do Plano de 

Pormenor da Fonte do Leite” estavam a seguir o decurso normal no 

tribunal, com as respetivas quantias depositadas, não estando assim 

escondidos; -------------------------------------------------------- 

17. Considerando que é impossível prever qual vai ser o valor final 
de uma qualquer expropriação enquanto não transitar em julgado e como 

tal, não é possível imputar ao Relatório de Contas de 2017 os valores 

transitados em julgado em 2018 e 2019; ------------------------------ 

18. Considerando a afirmação do senhor presidente da Câmara na reunião 
de 26.11.2019 – “Na verdade, as críticas que foram sendo feitas e as 

dúvidas suscitadas quanto às contas que eram apresentadas pelo 

anterior executivo, não versavam sobre o trabalho técnico realizado 

pela Divisão de Gestão Financeira, mas sim quanto às opções e decisões 
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do então Presidente da Câmara, quanto ao não registo contabilístico 

dos milhões de euros de dívida à empresa Águas do Norte, dos 

empréstimos bancários do MARC e das responsabilidades resultantes dos 

processo de contencioso relativos a expropriações do MACNA e zona 

envolvente e do Plano de Pormenor da Fonte do Leite.”; -------------- 

Em função dos considerandos enunciados, solicita-se ao senhor 

presidente da Câmara: ----------------------------------------------- 

1. Uma resposta objetiva e rigorosamente detalhada sobre a origem 

dos 3 milhões de euros “escondidos e escamoteados” fatura a fatura e 

que foram descobertos no âmbito da Auditoria realizada pela empresa 

KPMG; -------------------------------------------------------------- 

2. Após a prestação detalhada da informação do senhor presidente 

sobre esta matéria, solicita-se uma informação da Divisão de Gestão 

Financeira para confirmar a resposta do senhor presidente da câmara; 

3. Mais se solicita, que o Revisor Oficial de Contas emita parecer a 

validar a informação que a Divisão de Gestão Financeira preste no 

âmbito do requerido no ponto 2; ------------------------------------- 

4. Solicita-se ainda, que a empresa KPMG responda objetivamente se 

descobriu alguma dívida escondida como foi referido pelo senhor 

presidente da câmara na conferência de imprensa de 14.01.2020; ------ 

5. Por fim, solicita-se que, dos factos devidamente apurados e no 

caso de confirmação da existência de dívida escondida, se envie à 

Direção-Geral das Autarquias Locais o valor apurado para se corrigir 

o valor total da dívida do Município de Chaves reportada ao ano de 

2017 e consequentemente ao ano de 2018. ----------------------------- 

Paços do Concelho, 20.01.2020 --------------------------------------- 

Os vereadores do PSD ------------------------------------------------ 

Carlos Penas -------------------------------------------------------- 

Manuela Tender ------------------------------------------------------ 

João Neves ---------------------------------------------------------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: -- 

1 – O documento apresentado pelos senhores vereadores, não é mais que 

uma tentativa vã de discutir questões de natureza procedimental, 

colocando de parte as questões centrais abordadas em sede desta 

auditoria financeira. ----------------------------------------------- 

2 – Aliás, as considerações finais feitas no documento que o Senhor 

Vereador acabou de ler, perderam acuidade e oportunidade, na medida 

em que todas as questões suscitadas no relatório, e que poderiam 

constituir facto com relevância financeira, foram sendo regularizadas 

nos exercícios de 2018 e de 2019. ----------------------------------- 

3 – O que aqui está em causa é perceber quais foram as conclusões do 

relatório e os factos que constituem relevância financeira, nas três 

dimensões, a saber: ------------------------------------------------- 

- Apuramento de montante global, incluindo juros de mora acumulados 

pela empresa “Águas do Norte SA”, no período de 2010 a 2016; -------- 

- Principais indicadores das empresas municipais participadas e 

avaliação da exposição do Município; -------------------------------- 

- Discriminação dos processos em contencioso mais relevantes que 

envolvem o Município, em especial, os decorrentes de processos 

expropriativos. ---------------------------------------------------- 

4 – As considerações feitas pelos senhores vereadores do PSD, não põem 

em causa nenhum facto, apenas suscitam argumentos de natureza adjetiva 

e aparente desconformidade formal, não colocando em causa nenhuma das 

conclusões substantivas. -------------------------------------------- 
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5 - Relativamente à primeira dimensão, o documento de auditoria 

identifica um valor global em dívida às Águas do Norte, em 2017, de 

aproximadamente 10 milhões de euros. -------------------------------- 

6 – Desses 10 milhões de euros de dívida, 7 milhões correspondiam a 

faturação entre 2010 e 2016, que, sem nenhuma razão aparente, não foi 

paga pelos anteriores executivos, e, ao invés, serviu para se financiar 

de forma ilegítima, e porventura ilegal, junto dos fornecedores, dada 

a incapacidade de se financiar na banca. ---------------------------- 

7 – Além disso, o Município, durante os anos de 2013 e 2014, contraiu 

empréstimos de milhões de euros, para fazer face às despesas correntes, 

tendo Município pago, em tal período temporal, mais de seis milhões 

de euros em encargos com empréstimos bancários. --------------------- 

8 – Após a análise a este período temporal, pode hoje concluir-se que 

a decisão de não pagamento dos serviços ao prestador e consequente 

encaminhamento para o serviço de contencioso, tinha por objetivo o não 

registado contabilístico nas contas da autarquia, garantindo, por essa 

via, uma aparente e formal conformidade do limite de endividamento e 

da lei dos compromissos e pagamentos em atraso. Mas, a realidade é que 

a dívida existia mesmo e gerou milhões de euros a título de juros de 

mora, cuja taxa média se situou em 7,1%. ---------------------------- 

9 – Responsavelmente este executivo municipal, liderado por mim, logo 

após a tomada de posse, e ao mesmo tempo que procedia à elaboração dos 

documentos previsionais para 2018, encetou diligências no sentido da 

redução imediata de encargos resultantes de juros/dívida a terceiros, 

bem como à banca, tendo como objetivo central melhorar as condições 

financeiras da Autarquia. ------------------------------------------- 

10 – E foi, com tal desiderato, que se procedeu, ainda no ano de 2017, 

ao registo de parte da dívida à empresa Águas do Norte, pois o valor 

relativo aos consumos mínimos, cerca de 2,9 milhões de euros, continuam 

por inscrever na dívida. -------------------------------------------- 

11 – Essa decisão, muito criticada pelos representantes autárquicos 

do PSD, aliás, foi esse o principal fundamento invocado para o voto 

contra da prestação de contas do exercício de 2017, que permitiu a 

celebração de um acordo entre o município de Chaves e a empresa Águas 

do Norte, S.A., altamente vantajoso para o município, pois permitiu 

poupar quase dois milhões de euros, mas também retomar a normalidade 

contratual com esta empresa. ---------------------------------------- 

12 – Para o PSD a dívida às águas não existia, é fruto da imaginação 

deste executivo e dos autores da referida auditoria, pelo que se 

deveria continuar a não reconhecer nas contas do município. --------- 

13 – Se os anteriores executivos municipais estivessem de boa fé e se 

pautassem por regras de boa gestão pública, ao mesmo tempo que pugnavam 

pela inexigibilidade do pagamento das faturas de água às Águas do 

Norte, mas a cobravam aos munícipes, teriam criado uma conta 

provisionada, pelo menos, com a receita resultante da venda de água 

aos flavienses, no período de 2010 a 2017, a fim de fazer face a 

eventual desfecho judicial desfavorável. ---------------------------- 

14 – Mas não, os executivos municipais, no período de 2010 a outubro 

de 2017, em vez de se comportarem responsavelmente, adotaram uma 

atitude de temeridade financeira, que conduziu o município à situação 

de saneamento financeiro e ao pagamento à banca e aos fornecedores de 

milhões de euros, a título de juros. ----------------------------- 

15 - Relativamente aos principais indicadores das empresas municipais 

participadas e avaliação da exposição do Município, a auditoria 

efetuada pela KPMG identifica responsabilidades do Município, na 

sequência da decisão anterior de alteração da responsabilidade no 

âmbito da “Chaves POLIS”, tendo resultado numa dívida de 3,4 milhões 
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de euros, bem como no montante de aproximadamente 393 mil euros, 

decorrente da participação na Associação Promotora do Ensino 

Profissional em Chaves. --------------------------------------------- 

16 – No que diz respeito aos processos de contencioso em que o 

município está ou esteve envolvido, destacou, a empreitada, no âmbito 

da “Chaves POLIS”, referente à construção do multiusos de Santa Cruz, 

que na presente data, já se encontra parcialmente destruída, e que 

resultou, agora, num impacto inaceitável para o erário público de 140 

mil euros. --------------------------------------------------------- 

17 – Relativamente aos processos expropriativos, referiu que os mesmos 

não se encontravam, na sua grande generalidade, devidamente 

aprovisionados, ou, em alguns casos, não existiam garantias 

suficientes para fazer face às responsabilidades, levando a concluir 

que se tratava de mais uma prática reiterada de aparente conformidade 

formal. ------------------------------------------------------------ 

18 – Deu como exemplo um procedimento expropriativo, no âmbito do 

plano de pormenor da fonte do leite, em que a sentença implicou uma 

dívida de mais 300 mil euros, para além do valor já aprovisionado, bem 

como o processo expropriativo, no âmbito da “Chaves Polis”, em que a 

expropriação ficou em aproximadamente em 600 mil euros. ------------- 

19 – Da leitura que faz do relatório, é hoje possível esclarecer de 

forma cabal as dúvidas que subsistiam acerca da dimensão da dívida do 

município de Chaves, e concluir de forma transparente e clara que a 

dívida total a terceiros do Município de Chaves no ano de 2017, rondava 

aproximadamente os 41 milhões de euros, sendo que esta conta não 

acomoda a eventual dívida às Águas do Norte, relativa a consumos 

mínimos, em valor muito próximo a 3 milhões de euros, nem o risco 

financeiro resultante da ação de indemnização patrocinada pela Empark, 

cujo pedido é de 3 milhões de euros, nem tampouco a responsabilidade 

que o município possa ter de assumir por causa das associações e 

empresas em que participa e tem posição dominante. ------------------ 

20 – Curiosamente, o presente procedimento de auditoria contribuiu 

também para o esclarecimento das dúvidas suscitadas, em 2014, pelo 

Presidente de Câmara à data, Arq. António Cabeleira, que, no momento 

de apreciação da revogação do procedimento da auditoria aprovado em 

2013, referiu o seguinte: ------------------------------------------- 

“...na presente data, a dívida da Autarquia já se encontra 

apurada, sendo certo que a mesma será devidamente refletida 

nos documentos de prestação de contas do ano económico de 

2013, bem como no relatório do Revisor Oficial de Contas, 

documentos que serão devidamente apreciados pelos órgãos 

municipais competentes, durante o próximo mês de abril. ---- 

Reconhece, no entanto, que, no que concerne à delimitação do 

perímetro da dívida do Município, apenas se registam duas 

janelas financeiras ---------------------------------------- 

a) Os valores financeiros associados aos procedimentos 

expropriativos ainda em curso; ----------------------------- 

b) A faturação relacionada com as Águas de Trás os Montes e 

Alto Douro...”. --------------------------------------------  

21 - Na prática, o objeto da auditoria agora realizada contribuiu para 

o esclarecimento das dúvidas suscitadas em 2014, mas que, de forma 

incoerente, o então executivo municipal, não quis esclarecer, optando 

por manter-se no desconhecimento. ----------------------------------- 

22 – Em vez de procurar esclarecer, realizando auditoria financeira 

aprovada com votos a favor dos Vereadores do PS e o MAI, optou pelo 

obscurantismo, quando promoveu e aprovou, com os votos contra do PS, 

a revogação da dita auditoria. -------------------------------------- 
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23 – O anterior executivo pode, mas não quis, apurar os valores 

relativos aos processos expropriativos e a faturação total devida às 

Águas do Norte, que constituiu, no essencial, o objeto da auditoria 

que suscitou, agora, tantos reparos do PSD. ------------------------- 

24 – Em face das conclusões plasmadas no relatório da aludida auditoria 

financeira, pode ser afirmado, com segurança, e foi isso que foi 

transmitido aos flavienses, que a dívida total a terceiros do município 

de Chaves, era, no final de 2017, de 41 milhões de euros, que 

contrasta, pela negativa, com apresentada por municípios de dimensão 

análoga, Bragança e Vila Real, ambos capitais de distrito, 

respetivamente com 5 e 14 milhões, sendo que estes realizaram, e nós 

não,  investimentos públicos há muito ambicionados pelos flavienses, 

designadamente, uma nova piscina municipal, um pavilhão multiusos e 

requalificação de arruamentos. -------------------------------------- 

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

De seguida, usou, novamente, da palavra, o Vereador do Partido Social 

Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo, sobre 

a matéria, referido o seguinte: ------------------------------------- 

1 – O Senhor Presidente da Câmara utiliza a dialética e os argumentos 

que melhor entende e que justifiquem o que fizeram, as estratégias e 

as razões políticas, já foram sufragadas em 2017, e deixaram o Partido 

Socialista no Governo. ---------------------------------------------- 

2 – O Partido Social Democrata, tem consciência que perdeu as eleições, 

e durante os últimos dois anos de mandato tem tido uma atitude/postura 

construtiva, no sentido de deixar governar o Partido Socialista. ---- 

3 – É sua opinião que poderão continuar a discutir datas e esgrimir 

argumentos e contas e irão continuar a ter sempre visões diferentes 

sobre o assunto. ---------------------------------------------------- 

4 – O que não lhe parece correto, nem ao PSD e menos ainda a aquilo 

que é a cidade, é o relatório apresentado, relativo a um exercício 

especifico, traz as suas análises e conclusões, mas as noticias que 

foram publicadas correspondem a um rol de suspeições injuriosas, que 

incidem sobre o anterior Presidente da Câmara e quase parece que houve 

um roubo de 3 milhões de euros. ------------------------------------- 

5 – Esta, é a informação que chega aos cidadãos, o anterior Presidente 

da Câmara, foi citado em diversos órgãos da comunicação social, 

referindo que houve dívida escondida, a forma como a notícia foi 

transmitida não lhe parece a mais correta. -------------------------- 

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

Seguidamente, usou, novamente, da palavra, o Presidente da Câmara, 

tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: ------------------------ 

1 – As posições assumidas pelo executivo municipal, no contexto de 

apreciação do relatório final da auditoria, em sede de reunião de 

câmara e Assembleia Municipal, traduzem a identificação de práticas 

contabilísticas erradas no passado, e nunca de apropriação indevida 

de valores ou benefício de vantagem ilegítima. ---------------------- 

2 – O relatório identifica o não registo contabilístico da dívida à 

empresa Águas do Norte, bem como o impacto financeiro dos processos 

de contencioso do município e da internalização da Sociedade MARC,S.A. 

nas contas do município. O não registo permite constatar que a dívida 

do Município em 2017 se situava nos 41 milhões de euros, e não 38 

milhões de euros conforme registado nos documentos de prestação de 

contas. ------------------------------------------------------------ 

3 – Na sua opinião, a expressão “dívida escondida” utilizada neste 

contexto, traduz a existência de factos com relevância financeira, não 

registados contabilisticamente. ------------------------------------- 
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4 – Nunca se suscitou, em momento algum, nenhuma consideração acerca 

da responsabilidade criminal ou financeira por parte de anteriores 

autarcas, de nenhum autarca, não se colocando em causa a honorabilidade 

e o bom nome dos anteriores Presidentes de Câmara, Arq. António 

Cabeleira e/ou Dr. João Batista. ------------------------------------ 

5 – A auditoria pretendeu apurar de forma cabal o reporte 

contabilístico de toda a informação financeira, não registada à data 

da tomada de posse do executivo municipal em funções, com possibilidade 

de constituir impacto financeiro relevante para as contas do 

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

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

De seguida, usou, novamente, da palavra, o Vereador do Partido Social 

Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo, sobre 

a matéria, registado os últimos comentários da intervenção do Senhor 

Presidente da Câmara e dá aqui por terminada a sua intervenção. -----  

 

 

III - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHORA 

MARIA MANUELA PEREIRA TENDER. --------------------------------------- 

Usou da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, Dra. Maria 

Manuela Pereira Tender, tendo começado cumprimentar todos presentes e 

disse que sobre a Auditoria já tinha feito a sua leitura pessoal e 

tecido as considerações que tinha a fazer na reunião de Câmara de dia  

25 de novembro e que reiterava as informações constantes na ata dessa 

reunião que se abstinha de hoje reproduzir, na medida em que o que 

hoje estava em cima da mesa era a posição pública assumida pelo senhor 

Presidente da Câmara que com a expressão de “dívida escondida” que a 

imprensa divulgou, com propriedade ou não só ele poderá dizer, levantou 

suspeições que lhe parecem abusivas e evitáveis, por poderem colocar 

em causa o bom nome dos seus antecessores. -------------------------- 

Pediu depois um esclarecimento para duas questões sobre a Auditoria: 

se a empresa diz que utilizou apenas as fontes do Município para a 

elaboração do trabalho, como pode falar-se em “dívida escondida” se 

foram os serviços e advogados da Câmara que forneceram todos os dados 

em que se baseou o estudo? ------------------------------------------ 

O que se quis insinuar com a utilização da palavra “escondida”, que 

parece remeter para práticas ilícitas? ------------------------------ 

Na introdução do texto da Auditoria diz-se que o documento não pode 

ser divulgado ou tornado público e queria saber se foi o senhor 

Presidente a solicitar essa exigência ou a empresa que a impôs? ----- 

E se foi a empresa por que razão não lhe pediu para eliminar essa 

exigência e para o poder divulgar no próprio site do Município? ----- 

Proibir a divulgação do estudo não favorece a transparência nem o 

contraditório nem dá a possibilidade de se comprovar a veracidade das 

afirmações da imprensa. --------------------------------------------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: -- 

1 – Reitera-se aqui o que se afirmou em diferentes momentos e em 

distintos órgãos municipais, a auditoria financeira em questão não 

teve por escopo avaliar a norma de controlo interno, os registos 

contabilísticos feitos pelos serviços financeiros do município, pois 

não merecem qualquer reparo, nem tampouco fazer uma auditoria forense, 

mas tão somente esclarecer dúvidas suscitadas durante muito tempo e 

que os executivos municipais, à data, escamotearam e não relevaram. - 
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2 – Essas dúvidas, relacionadas, no essencial, com a dívida ás Águas 

do Norte e com responsabilidades financeiras decorrentes de processos 

de contencioso, estão, agora, esclarecidas. ------------------------- 

3 – A questão semântica, suscitada pela Senhora Vereadora do PSD, não 

tem a relevância que lhe pretende dar, pois é linguagem não técnica, 

utilizada para melhor apreensão pelo cidadão comum, que não tem 

conhecimentos em contabilidade, gestão ou economia. ----------------- 

4 – Quanto ao acesso aos documentos financeiros, que não sejam de 

carácter reservado ou não exista proibição de acesso por parte dos 

autores, como é o caso do referido relatório, estão disponíveis, ao 

público, no site do município de Chaves. ---------------------------- 

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

De seguida, usou, novamente, da palavra, a Vereadora do Partido Social 

Democrata, Dra. Maria Manuela Pereira Tender, continuando a sua 

intervenção dizendo que subscrevia os votos apresentados no início da 

reunião pelo senhor Presidente e propôs que fosse apresentado também 

um voto de saudação à Banda Municipal Flaviense “Os Pardais” pela 

comemoração do seu 95.º aniversário, pois esta Associação tem marcado 

diversas gerações de Flavienses e honrado o nome do concelho de Chaves, 

que leva a Portugal e ao mundo, resultado de determinação e 

persistência de sucessivas direções, associados e músicos a quem se 

deve deixar uma palavra de reconhecimento e gratidão. --------------- 

A Vereadora referiu para terminar a sua intervenção que tinha 

conhecimento de várias iniciativas que estavam a ser preparadas e 

algumas já tinham sido apresentadas no âmbito da comemoração do 

centenário do nascimento do Mestre flaviense Nadir Afonso, destacando 

uma exposição em Sabrosa no Espaço Miguel Torga, outra no Museu 

Nacional Machado de Castro em Coimbra, em parceria com a Direção-Geral 

do Património Cultural, também os CTT, na série de selos com vultos 

da história e da cultura vão ter um selo dedicado a Nadir Afonso, 

fala-se em iniciativas em Boticas, organizadas pelo Município, e 

Chaves, terra do Nadir Afonso, o que está a preparar para comemorar 

os cem anos do seu nascimento? Nadir foi um flaviense que, através da 

sua arte, honrou Chaves, a região e Portugal e nunca esqueceu as suas 

raízes. A Vereadora disse que gostava que tivesse sido Chaves a dar o 

pontapé de saída das comemorações do centenário, reivindicando para 

si um legado que outras cidades estão a partilhar com orgulho. Não 

tendo sido assim, a vereadora perguntou qual o programa de atividades 

que irá ser levado a cabo para assinalar condignamente o centenário 

do nascimento de Nadir Afonso? -------------------------------------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, tendo-se, em nome do Município, associado ao 

voto de congratulação apresentado pela Senhora Vereadora, à Banda 

Municipal “Os Pardais”, referindo, ainda, ter estado presente, bem 

como a Senhora Vereadora, Paula Mota Chaves, na cerimónia comemorativa 

dos 75 anos, ocorrida no último domingo. ---------------------------- 

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

De seguida, em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, 

o Vice-presidente da Câmara, Senhor Dr. Francisco António Chaves de 

Melo, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: ------------------ 

1 – Relativamente, a questão da dívida, durante anos, disse que a 

dívida do Município de Chaves ultrapassava os 50 milhões de euros. -- 

2 – Em sua opinião a gestão do Dr. João Batista, na autarquia, 

constituiu um logro político, do pior que se fez na autarquia, pois 

obteve financiamento sem autorização da Câmara Municipal e Assembleia 

Municipal, no montante aproximado de 21 milhões de euros, com um ardil 
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simples que é devolver as faturas das águas do norte e com as verbas 

arrecadadas com a venda da água aos munícipes financiou obra pública 

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

3 – Esse ardil, custou juros comerciais ao Município que ainda hoje 

estamos a discutir e a pagar, ou seja, houve uma fraude política, na 

medida que conquistou votos e ganhou eleições pensando o povo que era 

capaz de conquistar meios e financiamentos para a execução das obras, 

quando não era. ----------------------------------------------------- 

4 – Com esse ardil e engano, não tendo autorização para financiamento 

porque a Câmara estava endividada, financiou-se nas costas da Câmara 

Municipal e da Assembleia Municipal, tanto mais, que hoje reconhecemos 

a dívida e pagamos os juros. Tratou-se de um financiamento ardiloso e 

indevido, para a realização de obras públicas, conforme, por si, já 

manifestado em várias sessões da Assembleia Municipal. -------------- 

5 – Relativamente à efeméride do aniversário do centenário do Nadir 

Afonso, a Câmara Municipal deu início às iniciativas que visam 

evidenciar o aniversário do centenário com um lançamento de livro de 

elogio público à oferta que o Mestre Nadir Afonso, fez ao Município 

de Chaves em 1992. -------------------------------------------------- 

6 – Na presente data, o Município de Chaves, está a organizar um 

conjunto de atividades, exposições (março e outubro), lançamento de 

um catálogo, entre outras atividades que ainda estão a ser preparadas 

pelos serviços municipais. ------------------------------------------ 

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo, sobre a matéria, 

referido o seguinte: ------------------------------------------------ 

Durante os mandatos do Dr. João Batista, anos de 2001 a 2013, 

correspondeu ao ciclo de maior investimento e desenvolvimento do 

Concelho, alias, como foi opinião dos flavienses, que contrariam 

aquilo que o Senhor Vereador disse e que concederam três mandatos 

consecutivos. ------------------------------------------------------ 

O Partido Social Democrata – Chaves, orgulha-se de todos aqueles, a 

seguir ao 25 de abril, que foram Presidentes da Câmara até hoje. ---- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: -- 

1 – Manifesta alguma perplexidade pela constatação do valor global da 

dívida, em 2017, quando, em sua opinião, alguns dos principais 

investimentos, não se encontram concretizados, como as piscinas 

Cobertas, o pavilhão Multiusos e o novo Gimnodesportivo. Caso tais 

investimentos estivessem concretizados, seria mais compreensível o 

avultado valor da dívida do Município de Chaves. -------------------- 

2 – Os territórios competem uns com os outros, e competem com as suas 

potencialidades, recursos e equipamentos, sendo este indicador mais 

um sinal claro de má gestão económica e financeira. ----------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

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

Chaves, realizada em 06 de janeiro de 2020. ------------------------- 

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

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



                                                                F. 27 

                                                                  _____________________ 
 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. EHATB – EMPREENDIMENTOS HIDROELÉTRICOS DO ALTO TÂMEGA E BARROSO, 

EIM, S.A. – APROVAÇÃO DAS MINUTAS DOS CONTRATOS DE GESTÃO. PROPOSTA 

N.º 2/GAP/2020. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Enquadramento e Justificação ----------------------------------- 

1. A EHATB - Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e 

Barroso, EIM, S.A., criada por iniciativa dos seis municípios da região 

do Alto Tâmega, entre os quais, o município de Chaves, é, nos termos 

do disposto no n.º 4, do artigo 19.º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, que aprovou o regime jurídico da atividade empresarial local 

e das participações locais, uma empresa local de promoção do 

desenvolvimento local e regional, com natureza intermunicipal. ----- 

2. Nos termos do artigo 21.º da aludida Lei n.º 50/2012, as empresas 

locais regem-se, para além desta, pela Lei Comercial, pelos Estatutos 

e subsidiariamente pelo Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de dezembro1, 

sem prejuízo das normas imperativas neste previstas. ---------------- 

3. Decorre dos n.os 3 e 4, do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, 

de 03 de outubro, que revogou o Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de 

dezembro, que as orientações estratégicas definidas para as empresas 

locais são emitidas pelos titulares da função acionista e vinculam os 

titulares dos cargos de administração das empresas públicas, nos 

termos previstos no Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro. ----------------------------------- 

4. Por sua vez, resulta do n.º 6, do artigo 37.º, da referida Lei 

n.º 50/2012, que as orientações estratégicas, aprovadas pelo órgão 

executivo da entidade pública participante, conforme decorre do n.º 

2, do aludido artigo, devem refletir-se nas orientações anuais 

definidas em Assembleia Geral e nos Contratos de Gestão a celebrar com 

os gestores públicos. ----------------------------------------------- 

5. Pelo, anteriormente, exposto e no sentido de dar cumprimento ao 

artigo 18.º do Estatuto do Gestor Público, veio a EHATB – 

Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, S.A., 

através do ofício com registo de entrada nos serviços de Expediente 

Geral desta autarquia n.º 12041, de 27/12/2019, remeter, para 

aprovação, as minutas dos Contratos de Gestão a celebrar com os 

gestores públicos dessa empresa, designados para o efeito, por 

deliberação unânime por escrito dos acionistas, datada do dia 27 de 

novembro de 2019. -------------------------------------------------- 

6. As referidas minutas dos contratos definem os termos e as 

condições do exercício, por parte dos Gestores Públicos, do seu mandato 

no Conselho de Administração da dita empresa local, o qual teve início, 

em 1 de janeiro de 2020, devendo produzir efeitos retroativos. ------ 

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

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Municipal, a 

aprovação da seguinte proposta:-------------------------------------- 

                                                           
1 Revogado pelo Decreto Lei n.º 133/2013, de 03 de outubro, que aprova 

o Regime Jurídico do Sector Público Empresarial. -------------------- 
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a)  Que sejam aprovadas as minutas dos Contratos de Gestão a 

celebrar entre EHATB, EIM, S.A. e os gestores públicos designados para 

o Conselho de Administração, conforme matrizes em anexo à presente 

proposta; ---------------------------------------------------------- 

b) Que seja dado conhecimento do teor da decisão administrativa 

tomada, à EHATB, EIM, S.A., através da competente notificação. ------ 

Chaves, 13 de janeiro de 2020 --------------------------------------- 

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

(Dr. Nuno Vaz) ------------------------------------------------------ 

Anexo: Minutas dos Contratos de Gestão ------------------------------ 

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

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

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

 

 

2.2. ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO DO ESCULTOR AUSTRALIANO PETER ROSMAN, 10 

ESCULTURAS, NO VALOR TOTAL DE 49.000€ (QUARENTA E NOVE MIL EUROS). 

PROPOSTA Nº 3/GAP/2020. --------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Peter Rosman nasceu em Melbourne, Austrália, em 1944. Entre 1963 e 

1965 frequentou o bacharelato em arquitetura na Universidade de 

Melbourne, curso que não terminou. De 1968 a 1969 frequentou a pós-

graduação em escultura na St. Martin’s School of Art, em Londres, e 

em 1973 recebeu o diploma em Artes pelo Preston Institute of 

Technology, Melbourne. No ano seguinte, em 1974, recebeu ainda o 

diploma em Educação pelo então State College of Victoria, Melbourne. 

Desenvolve uma obra multidisciplinar através de instalações que 

combinam materiais distintos como a pedra, madeira ou metal, ou 

explorando técnicas como a impressão sobre papel, madeira ou aço em 

séries de livros de artista que são desenvolvidos ao longo do tempo e 

que podem ser apresentados isoladamente ou incorporados em novas 

instalações ou esculturas. ------------------------------------------ 

Expondo individualmente desde 1976, tem participado em várias 

exposições coletivas e simpósios de escultura ao ar livre em diferentes 

países, destacando-se, para além da sua presença no 2º Simpósio 

Internacional de Escultura Contemporânea de Santo Tirso, em 1993, a 

participação no 4º Simpósio Internacional de Escultura, Davos, Suiça, 

em 2008, e mais recentemente na 18ª Bienal de Cerveira, Portugal, 

2015, em 2017, na Bienal de Veneza, obras essas que atualmente estão 

expostas em conjunto com obras do Escultor flaviense Carlos Barreira, 

até dia 19 de janeiro do corrente ano, no Museu Internacional de 

Escultura Contemporânea de Santo Tirso. ----------------------------- 

Desde 2008 desenvolve uma exposição web, Terminal Artworks, disponível 

em www.anywhere.com.au. --------------------------------------------- 

São precisamente as obras que estiveram na Bienal de Veneza e que 

agora estão em exposição no MIEC de Stº Tirso, num total de 10 (dez) 

esculturas, que Peter Rosman propõe doar ao MACNA-Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso. ----------------------------------------- 

II – Da Justificação ------------------------------------------------ 

1. Considerando que a doação de tal espólio a favor do Município de 

Chaves, cuja generosidade importa, antecipadamente, registar e 

agradecer, tem como exclusiva finalidade integrar o acervo do MACNA - 

Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, visando ampliar, 

diversificar, estimular e consolidar a ação e oferta cultural, não só 

http://www.anywhere.com.au/
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deste espaço museológico, mas também do município e do território em 

que se insere; ------------------------------------------------------ 

2. Considerando a vontade expressa pelo doador no sentido de 

materializar, de imediato, tal liberalidade com a entrega das obras 

atrás referidas, a favor deste município, a fim de integrar o acervo 

e reservas afetas ao MACNA, inequivocamente de forma gratuita e sem 

impor qualquer condição; -------------------------------------------- 

3. Considerando que, do ponto de vista estritamente jurídico, a 

figura de doação encontra-se definida no art.º 940º do Código Civil 

como um contrato pelo qual uma pessoa, por espírito de liberdade e à 

custa do seu património, dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um 

direito, ou assume uma obrigação, em benefício do outro contraente; - 

4. Considerando que, neste contexto, a materialização da vontade 

expressa pelo escultor Peter Rosman, está, assim, dependente de 

aceitação da doação sugerida, por parte do donatário, no caso, o 

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

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

j), do nº1, do art.º33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Câmara Municipal, no âmbito da organização e 

funcionamento dos seus serviços e no da gestão corrente, aceitar 

doações, legados e heranças a benefício do inventário, sendo certo 

que, estando as autarquias locais vinculadas ao princípio da 

especialidade previsto no art.º 45º, do mesmo diploma, não podem estas 

aceitar doações com encargos para a realização de interesses estranhos 

às suas atribuições, facto que, no caso sub judice, não se verifica.- 

III – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

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

enunciadas e, para efeitos de cumprimento da alínea j), do n.º 1, do 

art.º 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tomo a 

liberdade de sugerir ao executivo municipal a aprovação da seguinte 

proposta: ---------------------------------------------------------- 

a) Que, de acordo com a vontade, inequivocamente, manifestada pelo 

artista plástico Peter Rosman, a Câmara Municipal delibere aceitar a 

doação das obras de arte, constantes e identificadas no Documento 1 

(um), anexo, concretamente, ATM 8,  conjunto de 8 esculturas em vidro 

e metal, cada uma com as dimensões de cerca de 1,20 x 0,60 x 0,60 m, 

no valor total de 24.000€ (vinte e quatro mil euros), 3.000€ cada uma, 

e Tatlin’s Trolley, escultura em metal (incluindo respetivo carrinho 

de mão), com as dimensões de cerca de 1,40 x 0,50 x 0,50 m. (estrutura 

fechada, no carrinho de mão), com o valor de 15.000€  (quinze mil 

euros) e Voyage, escultura em metal, com cerca de 1,00 x 1,50 x 1,50,  

com o valor de 10.000€. --------------------------------------------- 

b) Que tal liberalidade, seja desde já, reconhecida pelo executivo 

camarário como um ato nobre e de especial relevância para a comunidade 

flaviense e em benefício da população em geral; --------------------- 

c) Por último, deverá a Câmara Municipal apresentar os seus 

agradecimentos ao artista plástico Peter Rosman, pelo generoso gesto 

de interesse público, praticado a favor do Município e das populações 

locais. ------------------------------------------------------------ 

Chaves, 7 de janeiro de 2020 ---------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

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

Documento 1 – Peter Rosman ----------------------------------------- 

DESCRIMINAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE A DOAR PARA O MUSEU DE ARTE 

CONTEMPORÂNEA NADIR AFONSO – CHAVES --------------------------------- 

1 – Instalação (8 esculturas) de Peter Rosman ---------------------- 
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8 (oito) esculturas em vidro e metal, cada uma com as dimensões de 

cerca de 1,20 x 0,60 x 0,60 mts., e cerca de 16 kgs. de peso. ------- 

Valor da obra: ------------------------------------------------------ 

3.000,00 (três mil) euros, cada uma, num total de 24.000,00 (vinte e 

quatro mil) euros. -------------------------------------------------- 

 
2 – Instalação (escultura) de Peter Rosman -------------------------- 

1 (uma) escultura (instalação) em metal (incluindo respectivo carrinho 

de mão), com as dimensões de cerca de 1,40 x 0,50 x 0,50 mts. (após a 

estrutura estar fechada, no carrinho de mão), e cerca de 68 kgs. de 

peso. -------------------------------------------------------------- 

Valor da obra: ------------------------------------------------------ 

15.000,00 (quinze mil) euros. --------------------------------------- 

 
 

3 – (escultura) de Peter Rosman ------------------------------------- 

1 (uma) escultura em metal (com peças interiores desmontáveis), com 

as dimensões de cerca de 1,0 x 1,50 x 0,50 mts. e cerca de 70 kgs. de 

peso. -------------------------------------------------------------- 

Valor da obra: ------------------------------------------------------ 

10.000,00 (quinze mil) euros. --------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Mais deliberou a Câmara Municipal apresentar os seus agradecimentos 

ao escultor Sr. Peter Rosman, pelo generoso gesto de interesse público, 

praticado a favor do Município e das populações locais. ------------- 

 

 

2.3. ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO DO ARTISTA PLÁSTICO JOÃO RIBEIRO, DE 2 OBRAS 

DE ARTE, NO VALOR TOTAL DE 22.500€ (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS 

EUROS). PROPOSTA Nº 4/GAP/2020. ------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

João Ribeiro (João G.Ribeiro), nasceu em Lisboa em 1955, é um artista 

plástico português, licenciatura em Pintura pela Escola Superior de 

Belas Artes de Lisboa /FBAUL, mestrado em Artes Visuais/Ensino/ULHT, 

tendo desde 1984 participado em variadas Bienais de Arte e exposições 

individuais e coletivas, em Portugal, e no estrangeiro (Argentina, 

Espanha, Bélgica, EUA e Canadá), em várias galerias e instituições. 

Em 1985 recebeu o Prémio de Pintura Espírito Santo Esteves, na II 

Bienal de Chaves. Recentemente no MACNA-Museu de Arte Contemporânea 

Nadir Afonso, em Chaves (Out-2018 a Abr-2019), participou na exposição 

coletiva “3 Gerações”. Está representado em diversas coleções 

institucionais. ---------------------------------------------------- 

O facto de já ter sido premiado numa Bienal de Chaves e de ter 

participado numa exposição do MACNA, para além de reconhecer o 

potencial cultural deste museu e o papel congregador e dinamizador que 

o mesmo tende a exercer no panorama museológico e artístico nacional 

e internacional, motivou-o a doar ao Município de Chaves a obra 

“Oklahoma” (2009), colagem e técnica mista sobre aglomerado de 

madeira, com molduras em ferro, composta por um políptico de 5 painéis, 

com 200x125cm, cada, valorizados num total de 15.000€ (quinze mil 

euros), obra essa que participou na exposição “3 Gerações”, no MACNA, 

e que se encontra em depósito no arquivo do museu desde essa data. A 

acrescentar a esta obra, o artista decidiu igualmente doar a obra 

“Homem falando com cavalo”, em pastel de óleo sobre tela, com as 

dimensões de 180 x 290cm, valorizado em 7.500€ (sete mil e quinhentos 

euros). ------------------------------------------------------------ 

II – Da Justificação ------------------------------------------------ 

6. Considerando que a doação de tal espólio a favor do Município de 

Chaves, cuja generosidade importa, antecipadamente, registar e 

agradecer, tem como exclusiva finalidade integrar o acervo do MACNA - 

Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, visando ampliar, estimular 

e consolidar a ação e oferta cultural, não só deste espaço museológico, 

mas também do município e do território em que se insere; ----------- 

7. Considerando a vontade expressa pelo doador no sentido de 

materializar, de imediato, tal liberalidade com a entrega das obras 

atrás referidas, a favor deste município, a fim de integrar o acervo 

e reservas afetas ao MACNA, inequivocamente de forma gratuita e sem 

impor qualquer condição; -------------------------------------------- 

8. Considerando que, do ponto de vista estritamente jurídico, a 

figura de doação encontra-se definida no art.º 940º do Código Civil 

como um contrato pelo qual uma pessoa, por espírito de liberdade e à 

custa do seu património, dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um 

direito, ou assume uma obrigação, em benefício do outro contraente; - 
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9. Considerando que, neste contexto, a materialização da vontade 

expressa pelo arista plástico João Ribeiro está, assim, dependente de 

aceitação da doação sugerida, por parte do donatário, no caso, o 

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

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

j), do nº1, do art.º33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Câmara Municipal, no âmbito da organização e 

funcionamento dos seus serviços e no da gestão corrente, aceitar 

doações, legados e heranças a benefício do inventário, sendo certo 

que, estando as autarquias locais vinculadas ao princípio da 

especialidade previsto no art.º 45º, do mesmo diploma, não podem estas 

aceitar doações com encargos para a realização de interesses estranhos 

às suas atribuições, facto que, no caso sub judice, não se verifica.- 

III – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

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

enunciadas e, para efeitos de cumprimento da alínea j), do n.º 1, do 

art.º 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tomo a 

liberdade de sugerir ao executivo municipal a aprovação da seguinte 

proposta: ---------------------------------------------------------- 

a) Que, de acordo com a vontade, inequivocamente, manifestada pelo 

artista plástico João Ribeiro, a Câmara Municipal delibere aceitar a 

doação das obras de arte, constantes e identificadas no Documento Um, 

anexo, concretamente, um (1) políptico de 5 painéis, com 200x125cm, 

cada, valorizados num total de 15.000€ (quinze mil euros) intitulado 

“Oklahoma”, e a obra “Homem falando com cavalo”, em pastel de óleo 

sobre tela, com as dimensões de 180 x 290cm, valorizado em 7.500€ 

(sete mil e quinhentos euros). -------------------------------------- 

b)  Que tal liberalidade, seja desde já, reconhecida pelo executivo 

camarário como um ato nobre e de especial relevância para a comunidade 

flaviense e em benefício da população em geral; --------------------- 

c) Por último, deverá a Câmara Municipal apresentar os seus 

agradecimentos ao artista plástico João Ribeiro, pelo generoso gesto 

de interesse público, praticado a favor do Município e das populações 

locais. ------------------------------------------------------------ 

Chaves, 7 de janeiro de 2020. --------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

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

DESCRIMINAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE A DOAR PARA O MUSEU DE ARTE 

CONTEMPORÂNEA NADIR AFONSO – CHAVES --------------------------------- 

1 – Pintura de João Ribeiro ----------------------------------------- 

1 (uma) obra em pastel de óleo sobre tela, com as dimensões de cerca 

de 1,80 x 2,90 mts. ------------------------------------------------- 

Valor da obra ------------------------------------------------------- 

7.500,00 (sete mil e quinhentos) euros. ----------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Mais deliberou a Câmara Municipal apresentar os seus agradecimentos 

ao artista plástico João Ribeiro, pelo generoso gesto de interesse 

público, praticado a favor do Município e das populações locais. ---- 

 

 

2.4. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CENTRO INTERUNIVERSITÁRIO DE 

ESTUDOS CAMONIANOS E A CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES. PROPOSTA Nº 

005/GAP/2020. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos, adiante designado 

por CIEC, é uma Unidade de Investigação e Desenvolvimento, com sede 

na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, que tem como objetivo 

a produção, divulgação e transferências do saber. ------------------- 

O CIEC estabelece acordos e protocolos com outros Centros 

Universitários de Investigação ou instituições similares, municípios, 

entre outras entidades, a fim de realizar adequada e eficazmente os 

seus objetivos. ----------------------------------------------------- 

O CIEC possui valências e conhecimentos em áreas relevantes ao 

desenvolvimento municipal sustentável, e em concreto relativamente à 

Câmara Municipal de Chaves (CMC), resultante da experiência e 

atividade relevante e intensa de âmbito cultural e cientifico. ------ 

O CIEC tem capacidade para congregar numa equipa pluridisciplinar, 

altamente qualificada, com as competências adequadas à realização de 

projetos de elevada qualidade. -------------------------------------- 

Reconhecendo-se o interesse recíproco de aproximação e colaboração, 

apoio mútuo na preparação, subvenção e difusão de publicações - 

revistas e boletins, atas e coletâneas de ensaios, edições de textos 

- de matéria camoniana e para-camoniana. ---------------------------- 

Considerando as vantagens resultantes de uma cooperação institucional 

entre o CIEC e a CMC, tendo por escopo a realização de um Encontro 

Temático que versa a vida de Camões e sua, eventual, ligação a Chaves. 

II – Da proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, propõe-se que a 

Câmara Municipal tome deliberação nos termos do anexo I, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, no sentido de: -------------------------- 

a) Aprovar a minuta do Protocolo a celebrar com o Centro 

Interuniversitário de Estudos Camonianos (CIEC), nos termos do 

documento em anexo à presente proposta que aqui se dá por integralmente 

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

b) Em caso afirmativo, ficar legitimado o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal a proceder à sua outorga em representação do Município. --- 

c) Os encargos financeiros emergentes de celebração do presente 

protocolo serão objeto, caso se revele necessário, de prévio 

enquadramento orçamental e autorização. ----------------------------- 

d) Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à 

referida entidade, através da emissão da competente notificação, para 

posterior assinatura do Protocolo; ---------------------------------- 

Chaves, 15 de janeiro de 2020 --------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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PROTOCOLO ---------------------------------------------------------- 

O  ------------------------------------------------------------------ 

Centro interuniversitário de Estudos Camonianos, que tem como unidade 

de acolhimento a Universidade de Coimbra, pessoa colectiva n.º 

501617582, com sede na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 

Largo da Porta Férrea, 3000-447 Coimbra, representado neste ato pelo 

Coordenador Científico, José Carlos Seabra Pereira, adiante designada 

abreviadamente por CIEC --------------------------------------------- 

e o ----------------------------------------------------------------- 

Município de Chaves pessoa colectiva n.º 501205551 com sede na Praça 

de Camões, 5400-150 Chaves, representado neste ato pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz, devidamente autorizado por 

deliberação do Órgão Executivo de ________, ------------------------- 

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

a) O CIEC é uma Unidade de Investigação e Desenvolvimento que tem 

como objetivo a produção, divulgação e transferências do saber; ----- 

b) O CIEC estabelece acordos e protocolos com outros Centros 

Universitários de Investigação ou instituições similares, municípios, 

entre outras entidades, a fim de realizar adequada e eficazmente os 

seus objectivos; ---------------------------------------------------- 

c) O CIEC e a CMC comprometem-se, no âmbito das suas possibilidades, 

a colaborar na organização, subvenção, difusão e realização de 

colóquios, congressos, exposições e outras iniciativas científicas e 

culturais centradas nos objectivos próprios das duas instituições; -- 

d) O CIEC possui valências e conhecimentos em áreas relevantes ao 

desenvolvimento municipal sustentável, e em concreto relativamente à 

Câmara Municipal de Chaves; ----------------------------------------- 

e) O CIEC tem capacidade para congregar numa equipa pluridisciplinar 

altamente qualificada as competências adequadas à realização de 

projetos de elevada qualidade; -------------------------------------- 

f) As partes reconhecem existir um interesse recíproco de aproximação 

e colaboração, comprometendo-se a fazer referência explícita mútua 

através dos respectivos logotipos em todas as realizações conjuntas 

executadas no âmbito do presente protocolo, particularmente, nas 

cartas, convites, materiais de divulgação e publicações; ------------ 

g) O CIEC e a CMC apoiar-se-ão mutuamente na preparação, subvenção e 

difusão das publicações respectivas - revistas e boletins, actas e 

colectâneas de ensaios, edições de textos - de matéria camoniana e 

para-camoniana. ---------------------------------------------------- 

h) De igual modo, o CIEC e a CMC comprometem-se a permutar as 

publicações de matéria camoniana e para-camoniana que editarem. ----- 

Celebram o presente protocolo, que se rege pelo constante das 

disposições seguintes: ---------------------------------------------- 

Disposição Primeira ------------------------------------------------- 

(Objecto) ---------------------------------------------------------- 

O objecto do presente protocolo consiste na definição de formas e 

domínios preferenciais de relacionamento e colaboração entre o CMC e 

o CIEC, devendo ser complementado através de planos concretos de 

intervenção ou acordos específicos em cada uma das áreas definidas. - 

Disposição Segunda -------------------------------------------------- 

(Âmbito) ----------------------------------------------------------- 

No âmbito do presente protocolo preconiza-se o desenvolvimento de 

atividades conjuntas e modos recíprocos de colaboração entre o CMC e 

o CIEC em diferentes domínios e através de projetos específicos dentro 

de uma lógica de parceria. ------------------------------------------ 

Disposição Terceira ------------------------------------------------- 

(Domínios de Colaboração) ------------------------------------------- 
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Sem impedimento de posteriores desenvolvimentos, ficam desde já 

identificados os seguintes domínios de colaboração entre o CMC e o 

CIEC: -------------------------------------------------------------- 

(i) Atividades científicas relacionadas com desenvolvimento de 

programas culturais e de formação; ---------------------------------- 

(ii) Atividades de inovação e transferências do saber; -------------- 
Disposição Quarta --------------------------------------------------- 

(Sigilo) ----------------------------------------------------------- 

O CIEC e o CMC comprometem-se a manter sob estrito sigilo toda a 

informação e conhecimentos a que tenham acesso no âmbito deste 

protocolo e que possuam natureza confidencial. ---------------------- 

Disposição Quinta --------------------------------------------------- 

(Acompanhamento) --------------------------------------------------- 

É criada uma Comissão de acompanhamento que coordenará, acompanhará e 

definirá o plano de atividades a desenvolver no âmbito do presente 

protocolo, composta por um representante da CMC, no caso concreto, o 

Senhor Vice-Presidente, Francisco Melo, e por um representante do 

CIEC, nomeado pelo Coordenador Científico. -------------------------- 

Disposição Sexta ---------------------------------------------------- 

(Vigência) --------------------------------------------------------- 

O presente PROTOCOLO é válido por tempo indeterminado a partir da data 

da sua assinatura, podendo, porém, qualquer das partes proceder 

livremente à sua denúncia, sem prejuízo das ações que se encontrem em 

curso ao abrigo do presente protocolo. ------------------------------ 

Disposição Sétima --------------------------------------------------- 

(Interpretação) ---------------------------------------------------- 

Todas as dúvidas e omissões que resultarem da aplicação deste protocolo 

serão resolvidas por comum acordo entre as partes, tendo em 

consideração os objectivos nele fixados. ---------------------------- 

Disposição Oitava --------------------------------------------------- 

(Foro) ------------------------------------------------------------- 

Para a resolução das questões emergentes do presente protocolo será 

competente o foro da Comarca de Coimbra, com expressa renúncia a 

qualquer outro. ----------------------------------------------------- 

Disposição Nona ----------------------------------------------------- 

(Planos de intervenção e Acordos supervenientes) -------------------- 

O presente protocolo integrará todos os planos de intervenção e acordos 

que vierem a ser celebrados entre o CIEC e o CMC, ou entre o CMC e 

outros organismos dependentes da Universidade de Coimbra, para os 

domínios de colaboração nele previstos, constituindo parte integrante 

do mesmo. ----------------------------------------------------------- 

Assinado em [local da assinatura], a [data], em dois exemplares, em 

língua portuguesa, sendo igualmente válidos ambos os originais. ----- 

[local], [data] ----------------------------------------------------- 

Pelo CENTRO INTERUNIVERSITÁRIO 

DE ESTUDOS CAMONIANOS, 

(nome do representante) 

Pela entidade 

O Presidente, 

(nome do representante) 

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

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 
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II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

 

1. PARTICIPAÇÃO DE INUNDAÇÃO – LOJA SUBCAVE – RUA CÂNDIDO DOS REIS, 

N.º 8 - REQUERENTE – ARLETE DOS SANTOS PINTO. INFORMAÇÃO Nº 

07/DAF/2020. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes ---------------------------------------------------- 

1. Através de requerimento com o registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 8844/19, datado de 

30/07/2019, Arlete dos Santos Pinto, veio solicitar a assunção de 

responsabilidade, por parte deste Município, com vista ao pagamento 

duma indemnização no valor de €550,00 (quinhentos e cinquenta euros) 

pelos danos patrimoniais sofridos, na sequência de uma inundação na 

respetiva loja, situada na subcave, na Rua Cândido dos Reis, n.º 8. 

2. Através da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em sua 

reunião ordinária realizada no pretérito dia 25/11/2019, a qual recaiu 

sobre a informação técnica n.º 216/DAF/19, produzida no dia 11 de 

novembro de 2019, veio aquele órgão municipal manifestar a intenção 

de indeferir a pretensão formulada, de acordo com as razões de facto 

e de direito expostas na referida informação. -----------------------  

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

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

o assunto, nos termos do disposto no artigo 121.º e seguintes do Código 

do Procedimento Administrativo (aprovado em anexo pelo Decreto-lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro, adiante CPA). ----------------------------- 

4. Decorrido o aludido prazo, o requerente não apresentou qualquer 

observação ou sugestão, na legítima tentativa de inverter o sentido 

de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo municipal. -- 

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

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

II – Propostas ------------------------------------------------------ 

Destarte, e de acordo com as razões de facto e de direito acima 

expostas, tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

consubstanciada no indeferimento do pedido formulado pelo requerente, 

com base nas razões expostas na informação técnica n.º 216/DAF/19, 

produzida no dia 11 de novembro de 2019, documento cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que 

se anexa à presente informação; ------------------------------------- 

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

termos do artigo 114.º do CPA, da decisão que vier a ser proferida 

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

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

parecer, ao Senhor Vereador Eng.º Victor Santos. --------------------

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

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

Chaves, 9 de janeiro de 2020. --------------------------------------- 

Anexo: O respetivo processo administrativo. ------------------------- 

A Técnica Superior Jurista ----------------------------------------- 

 (Carla Negreiro) -------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 09.01.2020. ----------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA SEQUENCIA DE SINISTRO 

OCORRIDO NA ESTRADA MUNICIPAL 502, SANTO ANTÓNIO DE MONFORTE, CHAVES. 

TATIANA MARLENE ALVES DOMINGUES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 14/DAF/2020. --- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através de requerimento com o registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local nº 7707, datado do pretérito dia 

26/08/2019, Tatiana Marlene Alves Domingues veio solicitar a assunção 

de responsabilidade, por parte deste Município, com vista ao pagamento 

duma indemnização pelos danos patrimoniais sofridos na sua viatura, 

após ter embatido numa tampa de saneamento instalada na estrada 

identificada em epígrafe. ------------------------------------------- 

2. Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em sua 
reunião ordinária realizada no pretérito dia 2019/11/25, a qual recaiu 

sobre a Informação nº 210/DAF/2019, produzida por estes serviços, no 

dia 30 de outubro de 2019, veio aquele órgão municipal manifestar a 

intenção de indeferir a pretensão formulada, de acordo com as razões 

de facto e de direito expostas no referido parecer. ---------------- 

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

o assunto, nos termos do disposto no art. 121º e ss do Código do 

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

4. Decorrido o prazo supra mencionado, a requerente não apresentou 
qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o 

sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo 

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

5. Assim, deverá tal sentido de decisão tornar-se, agora, definitivo. 
II – Proposta ------------------------------------------------------- 

Em coerência com as razões acima enunciadas, tomo a liberdade de 

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

substantivada no indeferimento do pedido formulado pela requerente, 

com base nas razões expostas na Informação nº 210/DAF/2019, produzida 

por estes serviços, no dia 30 de outubro de 2019; ------------------- 

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

nos termos do art. 114º do CPA, da decisão que vier a ser proferida 

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

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

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz ------------------------ 

É tudo o que tenho a informar sobre este assunto. ------------------- 

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

Chaves, 13 de janeiro de 2020. -------------------------------------- 

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

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

Em anexo: O respetivo processo administrativo. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2020.01.14. -------------------------------------------------------- 
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À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº 1/2020 INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº01/SHSDPC/ 

N.º01/2020. -------------------------------------------------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 1. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  PAULA CABUGUEIRA DE 

2020.01.06---------------------------------------------------------- 

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

regulamentos em vigor. ---------------------------------------------- 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2020.01.08. ----- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. --------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. APOIOS FINANCEIROS À FORMAÇÃO MUSICAL, PARA JOVENS INTÉRPRETES 

INTEGRADOS EM BANDAS FILARMÓNICAS DO CONCELHO – 2019/2020. INFORMAÇÃO 

/ PROPOSTA Nº 227 – DDSC. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------- 

Diversas associações do concelho desenvolveram Bandas Filarmónicas que 

constituem um contributo e uma mais-valia, para o enriquecimento 

sociocultural, através da promoção e divulgação da música tradicional 

portuguesa. -------------------------------------------------------- 

Entenda-se por Banda Filarmónica um agrupamento musical, composto por 

músicos profissionais ou amadores, constituído por um número mínimo 

de 32 elementos, que interpreta com diversos instrumentos de sopro, 

corda e percussão, orientado por um maestro, e integrado em associações 

sem fins lucrativos de cariz recreativo e cultural. ----------------- 

Refira-se a título de exemplo as ações desenvolvidas pelas Bandas 

Filarmónicas, como a Banda Municipal Flaviense “Os Pardais”, a Banda 

Musical da Torre de Ervededo, a Banda Musical de Loivos, a Banda 

Musical de Outeiro Seco, a Banda Musical de Rebordondo e a Banda 

Musical de Vila Verde da Raia, geram fortes laços de pertença e ligação 

entre as diversas freguesias do concelho e os seus residentes. ------ 

No entanto, estas Bandas Filarmónicas no interior, onde a população 

jovem diminuiu, deparam-se com inúmeras dificuldades de recrutamento 

de jovens intérpretes, principalmente quando os mesmos são oriundos 

de famílias com escassos recursos económicos, dificultando assim a 

revitalização das próprias bandas e temendo a sua continuidade no 

tempo. ------------------------------------------------------------- 
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Para colmatar essas dificuldades associadas quase sempre aos escassos 

recursos económicos das famílias dos jovens interpretes, o Município 

de Chaves pretende promover e apoiar a qualidade do seu desempenho 

artístico, de modo a desenvolver a formação e o desenvolvimento musical 

destes jovens, que integram as Bandas Filarmónicas das associações do 

concelho, que as promovem. ------------------------------------------ 

A laborar no ensino artístico musical, já existem no Município 

instituições idóneas, refira-se a título de exemplo a Academia de 

Artes de Chaves, estabelecimento de Ensino Particular e Cooperativo 

com Autorização Definitiva de Funcionamento pela Direção Regional de 

Educação do Norte tendo como nº DREN/230 de 22 de maio de 2009. ----- 

II – FUNDAMENTAÇÃO -------------------------------------------------- 

O Município de Chaves visa promover o desenvolvimento e a continuidade 

das Bandas Filarmónicas das associações culturais e recreativas do 

concelho, a formação e o desenvolvimento musical dos jovens 

intérpretes, que as integram, através de apoio financeiro à formação. 

Pautado por estes objetivos, o Município de Chaves cria um normativo 

de acesso aos apoios financeiros, que se anexa à presente informação, 

destinado a apoiar os jovens que integram as Bandas Filarmónicas do 

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

O acesso ao financiamento está condicionado ao valor máximo inscrito 

no orçamento municipal em cada ano e ao respeito por princípios de 

equidade no financiamento distribuído pelas diferentes associações com 

Bandas Filarmónicas. ------------------------------------------------ 

III – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submetemos 

à consideração de V. Ex.ª, o seguinte: ------------------------------ 

a) - Aprovação do Normativo, que se anexa à presente informação, e se 

for entendimento superior, que o mesmo seja presente na próxima reunião 

de Câmara; ---------------------------------------------------------- 

b) - Por último, encaminhamento para a Divisão de Gestão 

Financeira/Setor de Aprovisionamento para operacionalização, após 

obtenção de deliberação por parte do órgão competente à tomada de 

decisão. ----------------------------------------------------------- 

ANEXO: ------------------------------------------------------------- 

- Normativo para acesso a apoios financeiros à formação musical de 

jovens intérpretes integrados em Bandas Filarmónicas do Concelho 

2019/2020 ---------------------------------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 07 de janeiro de 2020 --------------------------------------- 

A Técnica Superior, ------------------------------------------------- 

(Jaquelina Branco Alves) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, 

ENG. CARLOS FRANÇA DE 07.01.2020. ----------------------------------- 

Visto. Concordo. A consideração Superior. -------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.01.10. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. PROJETO AVIVAR – PROPOSTA PARA VENDA DE LIVRO. INFORMAÇÃO DDSC 237 

- ANO 2019. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------- 
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I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

“O Orçamento Participativo é um processo democrático de participação, 

que visa promover o envolvimento dos cidadãos e das organizações da 

sociedade civil nas estratégias de governação do concelho. Este 

envolvimento encontra concretização através da possibilidade que é 

dada à comunidade local de decidir o destino de uma parte dos recursos 

públicos disponíveis da autarquia, numa tentativa de aproximar as 

políticas municipais às necessidades da comunidade local. ----------- 

No âmbito deste processo, os cidadãos e organizações da sociedade 

civil são convidados, num primeiro momento, a apresentar propostas de 

investimento e, num segundo momento, a decidir, através de votação, 

as propostas que deverão ser incluídas no orçamento municipal do ano 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

Pretende-se com esta iniciativa o seguinte: ------------------------ 

 Criar elos de ligação à causa pública, através do diálogo 

dinâmico entre eleitos, técnicos municipais e sociedade civil, na 

procura das melhores soluções tendo em conta os recursos disponíveis; 

 Adequar as políticas públicas municipais às necessidades e 

expetativas dos munícipes, com o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida no concelho; --------------------------------------------------- 

 Melhorar a eficiência da autarquia; --------------------------- 

 Aumentar a transparência da atividade da autarquia e do nível de 

responsabilização dos eleitos e de toda a estrutura municipal; ------  

 Promover o exercício de uma cidadania participativa, ativa e 

responsável capaz de contribuir para a potenciação do bem comum em 

detrimento da causa pessoal; ---------------------------------------- 

 Fortalecer o diálogo entre a autarquia e os seus munícipes, bem 

como aprofundar a participação democrática. ------------------------- 

 O Orçamento Participativo de Chaves abrange a totalidade do 

território do concelho, podendo ser propostos investimentos para 

qualquer localidade que a ele pertença” ----------------------------- 

(http://op.chaves.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27558) ------------- 

No ano de 2017, o Orçamento Participativo Municipal, na rubrica 

PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO, contemplou a verba de 30.000 Euros, tendo sido 

apresentadas 7 propostas, vindo a sair vencedora, com 562 votos, a 

apresentada por António Manuel Martins, denominada “Avivar - Recolha 

foto etnográfica da Cultura Popular”. ------------------------------- 

Este projeto teve o seu desenvolvimento durante o corrente ano de 

20129, contemplando três fases, consistindo as mesmas no seguinte: 

Recolha e Inventário do património cultural das aldeias contempladas 

no projeto; registo fotográfico. ------------------------------------ 

Para o início do ano de 2020, está prevista a sua conclusão, com a 

realização das seguintes ações: ------------------------------------- 

i. exposição fotográfica; ---------------------------------------- 
ii. realização de um colóquio sobre a temática em causa; ---------- 
iii. criação de um web site; --------------------------------------- 
iv. apresentação de um livro. ------------------------------------- 

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

Considerando ter este projeto como objetivo o registo da memória dos 

lugares e das gentes o mesmo pretende assim divulgar, através da 

fotografia e da escrita, o património material e imaterial existente 

no meio rural; ------------------------------------------------------ 

Considerando que além de outros suportes (nomeadamente os 

fotográficos, sonoros e digitais) está prevista a edição de um livro. 

http://op.chaves.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27558
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O aludido livro, com uma tiragem de 500 exemplares sob o título 

genérico “AVIVAR: nos trilhos das memórias de Chaves”, possui as 

seguintes caraterísticas: ------------------------------------------- 
Designação Livro 

Formato 
22,5x28 cm (ao alto) com pág. Impressas a 4/4 cores sobre Condat matt 

Périgord 170 grs+capa a 4/0 cores sobre Condat matt Périgord 300 grs, 

Acabamentos 
badanas máximas, plasticização mate na frente, verniz máq. f/v em todo o 

trabalho, cosido à linha e brochado. 

Há a intenção de a Câmara Municipal colocar este livro à venda, tendo 

em vista a sua divulgação e, simultaneamente, minimização dos custos 

com a sua produção. ------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

Face ao exposto, submete-se à consideração superior o seguinte: ----- 

1 - Que seja autorizada a venda do livro “AVIVAR: nos trilhos das 

memórias de Chaves” ao público em geral, pelo valor de 15,00 € (quinze 

euros) com IVA incluído; -------------------------------------------- 

2 – Mais se propõe que sejam ainda praticados os seguintes preços: -- 

i. Aquisição entre 10 e 25 exemplares, que seja praticado um 

desconto de 12%, situando-se o preço unitário em 13 Euros; ---- 

ii. aquisição entre 26 a 50 exemplares, que seja praticado um 

desconto de 20%, situando-se o preço unitário em 12 Euros. ---- 

2 - Caso esta proposta mereça concordância superior, propomos o seu 

encaminhamento à próxima reunião de câmara, para deliberação. ------- 

3 - A presente receita enquadra-se na económica: 02.01.16.03. ------- 

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

Chaves, 16 de dezembro de 2019 ------------------------------------- 

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

(António Ramos) ----------------------------------------------------                                                                                                             

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

(Jorge MP Leite) --------------------------------------------------- 

DESPACHO DA TÉCNICA SUPERIOR, DRA. LÍDIA PINTO, NA AUSÊNCIA DO CHEFE 

DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, ENG. CARLOS FRANÇA 

DE 16.12.2019. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. A consideração Superior. -------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2019.12.20. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. PROPOSTA PARA ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE UM CONJUNTO DE PUBLICAÇÕES 

OFERTADAS PELA SENHORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NADIR AFONSO, DR.ª LAURA 

AFONSO, À BIBLIOTECA DO MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA NADIR AFONSO 

(MACNA). INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 1/DDSC/2020. ------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ------------------------------- 

Considerando que o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA) 

dispõe de uma Biblioteca de acesso livre ao público; --------------- 

Considerando que a Biblioteca do MACNA dispõe de diversas publicações, 

sobretudo, relacionadas com a temática artística; ------------------- 

Considerando que a Senhora Presidente da Fundação Nadir Afonso, Dr.ª 

Laura Afonso, se propõe doar ao Município de Chaves, proprietário do 

Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, um conjunto de publicações, 

cuja estimativa de valor se situa na ordem dos 1.000,00 € (mil euros); 
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Considerando que do ponto de vista estritamente jurídico, a figura de 

doação se encontra definida no art. 940º do Código Civil como um 

contrato pelo qual uma pessoa, por espírito de liberalidade e à custa 

do seu património, dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um direito, 

ou assume uma obrigação, em benefício do outro contraente; ---------- 

Considerando que a aceitação da referida proposta de doação, que 

permitirá valorizar e enriquecer o espólio bibliográfico da Biblioteca 

do MACNA, está pendente de aceitação da dádiva pretendida, por parte 

do Município de Chaves; --------------------------------------------- 

Considerando que, nos termos do disposto na alínea j), do n.º 1, do 

art. 33º, do ANEXO I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores 

alterações, compete à Câmara Municipal, no âmbito da organização e 

funcionamento dos seus serviços e no da gestão corrente, aceitar 

doações, legados e heranças a benefício de inventário. -------------- 

III – PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Municipal, a 

aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------- 

1. Que, de acordo com a vontade manifestada pela Senhora Presidente 

da Fundação Nadir Afonso, Dr.ª Laura Afonso, seja praticada pelo 

executivo municipal, nos termos do disposto na alínea j), do n.º 1, 

do art. 33º, do ANEXO I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 

ulteriores alterações, decisão consubstanciada na aceitação, por parte 

deste Município, das publicações literárias identificadas na listagem 

anexa, que se destinam a integrar o acervo bibliográfico da Biblioteca 

do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso; ------------------------ 

2. Por último, caso a presente informação venha a merecer 

concordância Superior, deverá a mesma ser agendada para uma próxima 

Reunião de Câmara, tendo em vista a obtenção de deliberação conducente 

à sua aprovação. ---------------------------------------------------- 

À consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 02 de janeiro de 2020 --------------------------------------- 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

(Vera Moura) -------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, 

ENG. CARLOS FRANÇA DE 02.01.2020. ----------------------------------- 

Visto. Concordo. A consideração Superior. -------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.01.13. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

Mais deliberou a Câmara Municipal apresentar os seus agradecimentos a 

Senhora Presidente da Fundação Nadir Afonso, Dr.ª Laura Afonso, pelo 

generoso gesto de interesse público, praticado a favor do Município e 

das populações locais. ---------------------------------------------- 

 

 

5. PROPOSTA PARA AUTORIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE 100 ENTRADAS GRATUITAS, 

DURANTE UM ANO, NO MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA NADIR AFONSO (MACNA), 

PARA VISITANTES CONVIDADOS PELA FUNDAÇÃO NADIR AFONSO. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 2/DDSC/2020. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ------------------------------- 
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Considerando que o pintor Nadir Afonso, natural de Chaves, é uma 

personalidade artística de indiscutível valor, reconhecida nacional e 

internacionalmente; ------------------------------------------------ 

Considerando que, ainda em vida, o pintor procedeu à instituição de 

uma Fundação com o seu nome, com sede na cidade de Chaves; ---------- 

Considerando que a Fundação Nadir Afonso é proprietária de um conjunto 

de obras representativas do trabalho de pintura, estudos, livros e 

documentos diversos, da autoria do mestre Nadir Afonso; ------------- 

Considerando que 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, em cuja conceção se teve em conta a 

obra de Nadir Afonso; ----------------------------------------------- 

Considerando que o Município de Chaves é o proprietário deste 

equipamento municipal destinado a museu, denominado “MACNA - Museu de 

Arte Contemporânea Nadir Afonso”; ----------------------------------- 

Considerando que existe um Protocolo de cooperação celebrado entre o 

Município de Chaves e a Fundação Nadir Afonso, aprovado a 29 de abril 

de 2015 em Assembleia Municipal e assinado pelas partes outorgantes a 

18 de maio do mesmo ano; -------------------------------------------- 

Considerando que, de acordo com o referido Protocolo, a Fundação Nadir 

Afonso se propõe e colaborar com o 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; 

Considerando a presente colaboração do Município de Chaves com a 

Fundação Nadir Afonso, propõe-se que seja dada continuidade, pelo 

segundo ano consecutivo, à autorização de concessão de 100 entradas 

gratuitas, durante o ano de 2020, no Museu de Arte Contemporânea Nadir 

Afonso, para visitantes convidados pela Fundação Nadir Afonso; ------ 

As 100 entradas correspondem a um valor máximo de 500.00 €, para um 

período de um ano, de acordo com o valor do bilhete geral praticado 

no MACNA; ----------------------------------------------------------- 

O controlo destas entradas gratuitas é registado pelos funcionários 

da receção do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, sempre que se 

verificar, até atingir o limite de 100 visitantes ao longo de um ano. 

III – PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

1. Que seja dada continuidade, pelo segundo ano consecutivo, à 

autorização de concessão de 100 entradas gratuitas, no Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso, para visitantes convidados pela Fundação 

Nadir Afonso, a vigorar durante um ano; ----------------------------- 

2. Por último, caso a presente informação venha a merecer 

concordância Superior, deverá a mesma ser agendada para uma próxima 

Reunião de Câmara, tendo em vista a obtenção de deliberação conducente 

à sua aprovação. ---------------------------------------------------- 

À consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 02 de janeiro de 2020 --------------------------------------- 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

(Vera Moura)--------------------------------------------------------

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, 

ENG. CARLOS FRANÇA DE 02.01.2020. ----------------------------------- 

Visto. Concordo. A consideração Superior. -------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.01.13. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

6. PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DE PREÇO DE ARTIGOS DE MERCHANDISE DA 

FUNDAÇÃO NADIR AFONSO PARA VENDA NA LOJA DO MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

NADIR AFONSO (MACNA). INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 9/DDSC/2020. ----------- 

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

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

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, 

ENG. CARLOS FRANÇA DE 13.01.2020. ----------------------------------- 

Visto. Concordo. A consideração Superior. -------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.01.13. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

7. PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DE CANDIDATOS À 

HABITAÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. BAIRRO SOCIAL DE VIDAGO. INFORMAÇÃO 

/PROPOSTA Nº10/SHSDPC/ N.º04/2020. ---------------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE 

2020.01.14---------------------------------------------------------- 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2020.01.15. ----- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. --------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À FACULDADE DE MEDICINA 

DA UNIVERSIDADE DO PORTO, NO ÂMBITO DO PROJETO INNOVASPA. PROPOSTA N. 

º 6/GAP/2020. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO PORTO, doravante designada 

por FMUP, com sede na Alameda Professor Hernâni Monteiro, 4200-319 

Porto, NIPC:501413197, é uma Unidade Orgânica de ensino e investigação 

dotada de personalidade jurídica, que goza de autonomia estatutária, 

científica, pedagógica, administrativa e financeira. ---------------- 
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Nos termos dos Estatutos da FMUP, homologados pelo Despacho n.º 

1798/2016, de 04/02/2016, a FMUP, que foi criada em 1911, sendo uma 

instituição de referência nacional, é uma instituição de criação, 

difusão e aplicação de conhecimento nas áreas da Medicina e outras 

Ciências da Saúde e da Vida, visando a formação científica, tecnológica 

e humanística de médicos e outros profissionais envolvidos nestas 

áreas do conhecimento e a melhoria da saúde da população. ----------- 

A FMUP, de acordo com a sua Missão, prossegue, entre outros, como 

objetivo a Investigação científica e tecnológica nas áreas da Medicina 

e outras Ciências da Saúde e da Vida. ------------------------------- 

No âmbito do projeto InnovaSPA, do qual a FMUP é parceira, foi 

entendimento que o caso de estudo das Termas de Chaves e de Vidago, 

no contexto do universo termal da região Norte, seria relevante para 

o sucesso da iniciativa, tendo sido, para o efeito, apresentada 

proposta ao Município de Chaves, tendente ao acolhimento do grupo, que 

tem integração de especialistas nacionais e internacionais. --------- 

O projeto InnovaSPA tem por objetivos específicos: ------------------ 

1. Troca de experiências em visitas teórico-práticas os oitos 

parceiros europeus envolvidos, com especial enfoque nas boas práticas 

existentes na região, tendo sido destacado o caso de Chaves, com os 

seus três balneários termais em funcionamento, contemplando a 

iniciativa pública e privada. --------------------------------------- 

2. Inovação, consubstanciada no desenvolvimento de novos produtos e 

serviços com base na água termal e na prevenção da saúde. ----------- 

3. Promoção e criação de fundos específicos para o apoio a estancias 

termais que pretendam o desenvolvimento de saúde preventiva. -------- 

Considerando que este projeto, pelo seu caráter inovador na área da 

investigação do termalismo e difusão do seu conhecimento, através de 

stakeholders chave do setor, provenientes de toda a europa, permitirá 

alavancar a promoção termal e o reconhecimento por parte dos parceiros 

que se encontram a acompanhar o InnovaSPA. -------------------------- 

Considerando que o apoio solicitado no valor de 1.000,00€ (mil euros), 

permitirá custear despesas correlacionadas com a visita dos 

especialistas médicos e outros parceiros estratégicos (Plataforma para 

a Saúde, Ordem dos Médicos, CCDR-N, Hospital de São João, entre outros) 

ao concelho de Chaves. ---------------------------------------------- 

Considerando que, no uso das competências determinadas pelo disposto 

na alínea ff), do número 1, do artigo 33º, do anexo I, da Lei nº 

75/2013 de 12 de setembro, pode, legalmente, o executivo municipal 

deliberar sobre formas de promoção e apoio ao desenvolvimento de 

atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade 

económica de interesse municipal; ----------------------------------- 

Considerando que o setor termal é um pólo de atratividade, inegável, 

que estrutura e estimula, em grande medida, o desenvolvimento 

económico local do concelho de Chaves. ------------------------------ 

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

Atendendo ao exposto, sou de submeter à aprovação do executivo 

camarário a seguinte proposta: -------------------------------------- 

a) Atribuição de apoio financeiro à FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DO PORTO no montante de 1.000,00€ (mil euros), no âmbito 

do projeto InnovaSPA; ----------------------------------------------- 

b) Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à 

entidade peticionária; ---------------------------------------------- 

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

Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal 

liberalidade e para o fim em vista em jornal local e/ou boletim 

municipal; --------------------------------------------------------- 
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d) Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta à 

Divisão de Gestão Económica e Financeira para ulterior 

operacionalização; ------------------------------------------------- 

e) A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04.01.01.02. ----------------------------------------------- 

f) Em conformidade com a LCPA – Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso, anexa-se à presente informação documento contabilístico da 

Divisão de Gestão Financeira. --------------------------------------- 

Chaves, 15 de janeiro de 2020 --------------------------------------- 

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

Nuno Vaz ------------------------------------------------------------ 

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

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

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

USO DE PODERES DELEGADOS, NUNO VAZ. --------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

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

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

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ENG. VICTOR SANTOS. -------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 5. -- 

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

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

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

 

 

3.3. REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A COMÉRCIO E SERVIÇOS – PROJETO 

DE ESPECIALIDADES - PROCESSO N.º 559/19 – FERNANDA MARIA GOMES PEREIRA 

MACHADO – ALAMEDA DE TRAJANO – SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO N.º 

1/DSCH/20, DA DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, DO ARQ. 

ANTÓNIO MALHEIRO, DATADA DE 2 DE JANEIRO DE 2020. ------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 



                                                                F. 47 

                                                                  _____________________ 
 

1.1. Na reunião da Câmara Municipal realizada em 30 de setembro de 

2019, foi deliberado concordar com a proposta, formulada na informação 

n.º 297/DSCH/2019, de aprovar condicionalmente o projeto de 

arquitetura, apresentado por intermédio do requerimento n.º 1806/19, 

que visa a alteração/regularização do edifício situado na Alameda de 

Trajano, freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves. Foi então concedido 

um prazo de seis meses para serem apresentados os projetos das 

especialidades. ---------------------------------------------------- 

1.2. Foi entretanto apresentado, por intermédio do requerimento n.º 

2108/19, um aditamento ao projeto de arquitetura, visando dar resposta 

às condicionantes com que o projeto de arquitetura foi aprovado. 

Considerando que a questão da altura da fachada foi uma das 

condicionantes expressas no parecer da DRCN, entendeu-se que a 

apreciação das questões apresentadas deveria ser submetida àquela 

entidade que, por intermédio da informação n.º S-2019/507950, emitiu 

um parecer favorável, condicionado à realização de intervenção 

arqueológica. ------------------------------------------------------ 

1.3. A requerente apresentou, por intermédio do requerimento n.º 

2624/19, os projetos de especialidades solicitados, com vista ao 

licenciamento da obra pretendida. ----------------------------------- 

1.4. INSTRUÇÃO DO PEDIDO -------------------------------------------- 

1.4.1. O pedido foi instruído, para além do requerimento, com os 

seguintes elementos:  ----------------------------------------------- 

 CD contendo ficheiros em formato “.DWF” das peças desenhadas e 

em formato “.PDF” das peças escritas e restante documentação; ------- 

 Projeto de estabilidade; -------------------------------------- 

 Projeto de rede de abastecimento de água; --------------------- 

 Projeto de rede de drenagem de águas residuais; --------------- 

 Projeto de rede de drenagem de águas pluviais; ---------------- 

 Ficha de segurança contra incêndio (SCIE); -------------------- 

 Fichas eletrotécnicas dos espaços comerciais. ----------------- 

1.4.2. Posteriormente foram entregues, por intermédio do requerimento 

n.º 2819/19, os seguintes elementos: ------------------------------- 

 Projeto de infraestruturas de telecomunicações (ITED); -------- 

 Projeto de condicionamento acústico; -------------------------- 

 Foi apresentada uma declaração de isenção de apresentação do 

estudo de comportamento térmico, justificada ao abrigo do disposto na 

alínea c) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, e posteriores 

alterações; -------------------------------------------------------- 

 Foi ainda solicitada a isenção de apresentação do projeto de 

instalação de gás, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 1.º do 

Decreto-Lei n.º 521/99, de 10 de dezembro. -------------------------- 

1.4.3. Todos os projetos são compostos por peças escritas e desenhadas 

(quando aplicável) e estão acompanhados por termos de responsabilidade 

e comprovativos de inscrição em associações públicas profissionais. - 

2 – ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ----------------------------------------- 

2.1. NO REGIME JURÍDICO --------------------------------------------- 

Nos termos Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e posteriores 

alterações (RJUE), o pedido formulado pelo requerimento n.º 2204/19 

enquadra-se no n.º 4 do artigo 20.º ---------------------------------

2.2. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ----------- 

De acordo com extrato da planta n.º 34A do Plano Diretor Municipal, o 

edifício localiza-se em classe 1 – Espaços Urbanos e Urbanizáveis, 

categoria 1.1 – cidade de Chaves; -----------------------------------

2.3. PARECERES INTERNOS --------------------------------------------- 
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2.3.1. A Divisão de Água e Resíduos, por intermédio da sua informação 

datada de 9 de dezembro de 2019, informou que, no respeitante às 

infraestruturas hidráulicas, nada há a referir relativamente às 

soluções propostas. ------------------------------------------------- 

2.3.2. O setor de arqueologia da DSCH emitiu a informação n.º 

464/DSCH/2019, que estabelece as condições para a execução da 

intervenção arqueológica. ------------------------------------------- 

2.3.3. Deverá ser dado a conhecer ao requerente o conteúdo das 

informações acima mencionadas. --------------------------------------

3 – PARECER --------------------------------------------------------- 

3.1. O aditamento ao projeto de arquitetura consiste numa alteração à 

forma de acesso ao interior dos estabelecimentos comerciais, 

deslocando as rampas para o interior da construção, ao mesmo tempo que 

procura justificar a manutenção da altura da fachada com base num 

estudo de proporções. ----------------------------------------------- 

3.1.1. A alteração à forma de entrada nas frações comerciais dá 

resposta às objeções apresentadas no ponto 2.4.5. da informação n.º 

297/DSCH/2019. A justificação para a manutenção da altura da fachada 

antes apresentada foi aceite, pela DRCN. --------------------------- 

3.1.2. Para além da altura da fachada, não há alterações aos restantes 

parâmetros urbanísticos, designadamente da área de construção. ------ 

3.1.3. Face ao acima exposto nada há a opor à aprovação do aditamento 

ao projeto de arquitetura apresentado por intermédio do requerimento 

n.º 2108/19, ------------------------------------------------------- 

3.2. Os projetos de especialidade solicitados foram todos entregues, 

estão corretamente instruídos, designadamente com os termos de 

responsabilidade referidos no artigo 10.º e no n.º 8 do artigo 20.º 

do RJUE. As isenções de apresentação dos projetos de rede de gás e da 

pré-certificação energética estão devidamente fundamentadas. ------- 

Nestas circunstâncias, e nos termos do n.º 8 do artigo 20.º do RJUE, 

entende-se que nada há a opor à aprovação do licenciamento da obra em 

questão. ----------------------------------------------------------- 

No entanto, no momento de emitir a autorização de utilização do prédio, 

deverá ser verificado que esta corresponde à justificação para a não 

apresentação do estudo de comportamento térmico com o tipo de uso 

pretendido (estacionamento/armazém). -------------------------------

3.3. TAXAS ---------------------------------------------------------- 

Deverão ser pagas as taxas previstas no Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações Urbanísticas, 

que importam no montante de 362,70€ (trezentos e sessenta e dois euros 

e setenta cêntimos), conforme o a seguir descriminado: 

 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)    

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação    

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
 

 

66,80 

€ 

n.º 4 Para comércio, serviços, acresce ao valor referido em 1., 

por unidade de ocupação: 
   

a) 

 Até 300 m2 de área bruta de construção 
2 

111,35 

€ 

222,70 

€ 

n.º 16 

Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 
6 

12,20 

€ 

73,20 

€ 

 TOTAL      

362,70 

€ 

4 – PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
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4.1. Em face do acima exposto propõe-se que este assunto seja submetido 

à próxima reunião da Câmara Municipal, com vista a obter a aprovação 

do pedido de licenciamento apresentado por intermédio dos 

requerimentos n.º 1547/19, n.º 2108/19, n.º 2624/19 e n.º 2819/19, com 

as condicionantes referidas no ponto 3.2. da presente informação. -- 

4.2. Caso esta proposta seja superiormente aceite, a requerente 

disporá, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, do 

prazo de um ano para requerer a emissão do alvará de licença de obras 

respetivo, devendo apresentar, para o efeito, os elementos aplicáveis 

previstos no n.º 3 da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de março: ------ 

a) Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível; - 
b) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação 

dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos 

na Lei n.º 100/97, de 13 de setembro; ------------------------------ 

c) Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; ------------------------------------------- 

d) Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; ------------------------------------------------------------- 

e) Livro de obra, com menção do termo de abertura; --------------- 

f) Plano de segurança e saúde. ----------------------------------- 

4.3. Caso haja necessidade de ocupação da via pública para a execução 

das obras previstas, deverá ser previamente requerido o seu 

licenciamento, instruído de acordo com o artigo 47.º do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (Regulamento n.º 789/2010, de 

19 de outubro), e dando cumprimento às condicionantes expressas no 

Capítulo V desse regulamento. -------------------------------------- 

4.4. Deverá ser recordado ao empreiteiro, enquanto responsável pela 

produção de resíduos de construção e demolição (RCD), as obrigações a 

que está sujeito por força do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, 

designadamente do seu artigo 11.º; para efeitos de controlo e 

fiscalização do cumprimento das normas aí contidas, e conforme 

previsto na alínea f) do referido artigo 11.º, deverá ser mantido, 

conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de RCD, de acordo 

com o modelo constante do anexo II, do citado decreto-lei. ---------- 

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

Chaves, 2 de janeiro de 2020 --------------------------------------- 

O técnico superior ------------------------------------------------- 

(António J. P. Malheiro Rodrigues) --------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 03.01.2020. ----------------------------------------------- 

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. INTERVENÇÕES PLÁSTICAS NO CENTRO HISTÓRICO DE CHAVES – OCUPAÇÃO 

DA VIA PÚBLICA – JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO 

N.º 11/DSCH/20, DA DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, DO ARQ. 

ANTÓNIO MALHEIRO, DATADA DE 6 DE JANEIRO DE 2020. ------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1. A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior (JFSMM) pretende levar 

a cabo diversas intervenções plásticas no centro histórico de Chaves, 
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uma das quais terá lugar na fachada voltada para a Travessa Cândido 

dos Reis, de um prédio situado entre a Travessa do Loureiro, Travessa 

Cândido dos Reis e Rua de Santo António, em Chaves. ----------------- 

1.2. Após obtenção de parecer favorável da DRCN, a referida intervenção 

foi autorizada por despacho do vice-presidente, datado de 2019/10/08, 

que recaiu sobre a informação n.º 348/DSCH/2019. -------------------- 

1.3. Para a execução dessa intervenção a JFSMM solicita a ocupação da 

via pública adjacente, destinada à instalação de andaimes, com uma 

área de 10,2m2 (8,5m x 1,2m), pelo período de 1 mês. ---------------- 

2 – ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ----------------------------------------- 

2.1. Embora a intervenção plástica a realizar não deva ser definida 

como uma intervenção urbanística, a ocupação do espaço público 

solicitada, por se destinar exclusivamente à execução da referida 

intervenção, poderá enquadrar-se nas ocupações previstas no capítulo 

V do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação – RMUE 

(artigo 45.º e seguintes). ------------------------------------------ 

2.2. No Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela 

Realização de Operações Urbanísticas em vigor no concelho de Chaves, 

estão previstas, no n.º 1 do seu artigo 19.º, diversas situações em 

que existe isenção do pagamento das taxas previstas nesse regulamento, 

designadamente quando solicitadas pelas as entidades referidas no n.º 

1, do artigo 12.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, que se refere 

aos organismos do estado, incluindo os municípios e freguesias e as 

suas associações. A Lei n.º 2/2007 foi revogada pela Lei n.º 13/2013, 

de 3 de setembro, que, no entanto, mantém no n.º 1 do seu artigo 16.º 

(isenções e benefícios fiscais), a referencia às mesmas entidades 

indicadas na norma correspondente do diploma anterior. --------------

3 – PARECER --------------------------------------------------------- 

3.1. A ocupação de espaço público pretendida desenvolve-se ao longo 

da fachada a intervir, com uma profundidade de 1,2m, por um período 

de 1 mês. O arruamento em causa é essencialmente pedonal, mas com 

trânsito automóvel condicionado (cargas e descargas). A ocupação 

pretendida, pela sua dimensão não irá criar constrangimentos à 

circulação pedonal e automóvel. Como não foi apresentada uma planta 

de implantação, e com vista a diminuir ambiguidades na informação 

prestada, foi elaborada uma proposta de implantação, que se apresenta 

em anexo. ----------------------------------------------------------- 

3.2. Face ao exposto não se vê inconveniente no deferimento do pedido 

de ocupação da via pública, desde que sejam cumpridas as condicionantes 

aplicáveis constantes nos artigos 49.º e seguintes do capítulo V do 

RMUE, designadamente: ----------------------------------------------- 

 Deverá existir uma proteção a toda a altura da fachada, com 

especial relevância para os limites laterais da ocupação, com as 

proteções necessárias, de forma a garantir a segurança da circulação 

pedonal; ----------------------------------------------------------- 

 Os pavimentos existentes deverão ser previamente protegidos com 

material que atenue qualquer tipo de impacto não previsto;  --------- 

 Caso haja danos no pavimento deverão ser de imediato reparados 

pelos responsáveis da intervenção. ---------------------------------- 

3.3. TAXAS ---------------------------------------------------------- 

3.3.1. As taxas devidas pela ocupação da via pública importam no 

montante de 55,55 € (cinquenta e cinco euros e cinquenta e cinco 

cêntimos), conforme o abaixo descriminado: -------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo V OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL POR MOTIVO DE OBRAS     

Artigo 

83.º Ocupação da via pública por motivo de obras       
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n.º 1 
Tapumes ou outros resguardos:       

a) 
Por cada período de 30 dias ou fração 1 4,55 € 4,55 € 

b) 

Por metro quadrado ou fração de superfície da via pública 
10 5,10 € 

51,00 

€ 

  TOTAL      55,55€ 

3.3.2. No entanto, tratando o requerente de uma autarquia local, dever-

lhe-á ser aplicada a isenção do pagamento de taxas referida no ponto 

2.2. da presente informação. ----------------------------------------

4 – PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

Face ao exposto propõe-se a aprovação do pedido de ocupação da via 

pública, solicitado pela JFSMM com uma área total de 9,36m2, e pelo 

período de 30 dias, desde que rigorosamente cumprido o plano de 

ocupação apresentado e as condicionantes acima referidas. ----------- 

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

Chaves, 6 de janeiro de 2020 --------------------------------------- 

O técnico superior  ------------------------------------------------ 

(António J. P. Malheiro Rodrigues) --------------------------------- 

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

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

 Esquema de ocupação do espaço público ------------------------- 

Esquema de ocupação do espaço público – 9.36m2 (7,80m x 1,20m) 

 

 
 

 

 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2020.01.08. -------------------------------------------------------- 

Autorizo a ocupação da via pública a que se reporta esta informação, 

nos termos e fundamentos plasmados na mesma. Quanto ao pedido de 

isenção do pagamento das respetivas taxas deve a mesma ser aprovada e 

votada pelo Órgão Executivo Municipal, em sede de Reunião Ordinária 

deste órgão. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.5. REGULARIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE PEDREIRA (RERAE), COMUNICAÇÃO 

DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO POR PARTE DA DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E 

GEOLOGIA – PROCESSO N.º 938/19 – PREVIBLOCO – FÁBRICA DE ARTEFACTOS 

DE CIMENTO, LDA. – LUGAR DE CAMPO DA RODA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

MADALENA E SAMAIÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 07.01.2020.-- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Introdução------------------------------------------------------- 

O Ministério da Economia- Direção Geral de Energia e Geologia, através 

do requerimento n.º 2616/19, vem comunicar a decisão de indeferimento 

de regularização – RERAE- Regime Extraordinário de Regularização da 

Atividade Económica, referente à Pedreira n.º 6200, designada como 

Pedreira do Campo da Roda, localizada em Samaiões, em Chaves.-------- 

II – Antecedentes---------------------------------------------------- 

Relativamente a esta pedreira não existem antecedentes nesta 

edilidade.---------------------------------------------------------- 

III- Localização ---------------------------------------------------- 

A Pedreira n.º 6200, designada como pedreira sita no Lugar de Campo 

da Roda - Samaiões, em Chaves.--------------------------------------- 

IV – Análise da pretensão-------------------------------------------- 

A Direção Geral de Energia e Geologia, através do Oficio com Ref.ª n.º 

DSMP/DPN/1545 de 22/11/2019 vem informar que foi indeferido o pedido 

de regularização – RERAE- Regime Extraordinário de Regularização da 

Atividade Económica.------------------------------------------------ 

 

 

 
 

A Direção Geral de Energia e Geologia, através da informação n.º 

1384/DSMP/DPN/19 de 28/10/2019 informou o seguinte:------------------ 
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Considerando que a autarquia, no âmbito das suas competências, o solo 

face à planta de ordenamento do PDM, se encontrava a elaborar em solo 

inserido em Área de Reserva de” Barreiros de Chaves” (artigo 61 do 

Reg. do PDM)--------------------------------------------------------- 

Considerando que a Pedreira de Granito n.º 6200, designada como 

Pedreira de Campo da Roda, localizada em Samaiões, está á vários anos 

sem laboração, estando portanto inativa.----------------------------- 

Considerando ainda, que foi indeferido o pedido de regularização – 

RERAE- Regime Extraordinário de Regularização da Atividade Económica, 

pelo Ministério da Economia- Direção Geral de Energia e Geologia.---- 

V - Da Proposta em Sentido estrito ---------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

5.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo que sejam praticadas as seguintes 

deliberações:------------------------------------------------------- 

5.1.1- Tomar conhecimento do indeferimento do pedido de regularização 

da Pedreira n.º 6200- denominada como Pedreira do Campo da Roda, 

localizada em Samaiões, em Chaves, cujo titular da exploração é a 

Previbloco- Fabrico de Artefactos de Cimento.------------------------ 

5.1.2- Deverá comunicar-se esta decisão ao Ministério da Economia – 

Direcção Geral de Energia e Geologia do teor da deliberação, devendo 

a entidade coordenadora obrigar o proprietário da exploração a cumprir 

o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), de acordo com 

a legislação em vigor.----------------------------------------------- 
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5.1.3- Deverá comunicar-se a decisão do teor da deliberação ao 

requerente Previbloco- Fabrico de Artefactos de Cimento cujo socio 

gerente è o Sr. Delfim da Silva Fernandes.--------------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 08.01.2020:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na 

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar uma 

deliberação nos termos e para os efeitos prescritos nas subalíneas 

5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3, da alínea 5.1, do item “V – Da proposta em 

Sentido Estrito”, deste documento.----------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 08.01.2020.------------------------------------------------ 

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

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

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

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

 

 

3.6. REABILITAÇÃO DE IMÓVEIS, PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO 

N.º 992/19 – JOSÉ MARTINS PEREIRA – RUA DA ESTRADA, FREGUESIA DE 

REDONDELO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DA SRA. ENG.ª MARIA JOÃO CHAVES DATADA DE 03.01.2020. --------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Introdução ---------------------------------------------------- 

1.1. Pretensão------------------------------------------------------ 
Vem o Sr. Acácio da Silva Gonçalves na qualidade de procurador de José 

Martins Pereira através do requerimento n.º 2757/19 referente ao 

processo nº 992/19 apresentar um pedido de informação prévia nos termos 

do n.º 1 do artigo 14.º RJUE (regime jurídico de urbanização e 

edificação) sobre a viabilidade de realizar uma operação urbanística 

na rua da estrada, Redondelo.---------------------------------------- 

È pretensão do requerente uma operação urbanística em vários prédios 

rústicos e urbanos separados pela estrada nacional------------------- 

2. Enquadramento do pedido---------------------------------------- 

2.1. No regime jurídico de urbanização e edificação----------------- 
Nos termos do RJUE o pedido do interessado tem enquadramento legal no 

n.º 1 do artigo 14.º (pedido de informação prévia). Os elementos 

instrutórios a apresentar encontram-se plasmados no nº1 e no n.º 9 da 

seção II do Anexo I, da Portaria 113/2015, de 22 de Abril. ---------- 

Ressalve-se que dado que o requerente pretende adaptar a edificação a 

casa de campo, a pretensão tem ainda enquadramento no DLnº15/2014 que 

altera republica o DL nº39/2008. Por esta legislação se encontra 

definido  no seu artigo nº18 que o turismo em espaço rural  são “os 

estabelecimentos que se destinam a prestar, em espaços rurais, 

serviços de alojamento a turistas, preservando, recuperando e 

valorizando o património arquitetónico, histórico, natural e 

paisagístico dos respetivos locais e regiões onde se situam, através 

da reconstrução, reabilitação ou ampliação de construções existentes, 

de modo a ser assegurada a sua integração na envolvente”, e que as 

casas de campo são os imóveis situados em aldeias e espaços rurais que 

se integrem, pela sua traça, materiais de construção e demais 

características, na arquitetura típica local. ----------------------- 

2.2. Nos instrumentos de gestão territorial------------------------- 
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De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

(P.D.M.), a operação urbanística situa-se em espaço da classe 1 

(Espaços Urbanos e Urbanizáveis) e na Categoria 1.3 -Outros 

Aglomerados e em espaço agroflorestal comum. ------------------------ 

De acordo com as Planta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal 

(P.D.M.), dois dos prédios a que se reporta o pedido, está sujeito a 

condicionamentos impostos por servidões administrativas por confrontar 

com estrada nacional.------------------------------------------------ 

3. Analise-------------------------------------------------------- 

3.1. Saneamento e apreciação liminar-------------------------------- 
A instrução do processo segue o estipulado no n.º 9 da seção II do 

Anexo I, da Portaria 113/2015, de 22 de Abril.----------------------- 

Por analise do apresentado verifica-se que:-------------------------- 

O pedido formulado recai sobre 4 prédios cuja anexação se vê pouco 

provável por se encontrarem afastados e em lados opostos da mesma 

rua.---------------------------------------------------------------- 

As áreas dos prédios que se encontram a sul da rua 1ª de maio não tem 

o mesmo valor na certidão de registo predial e levantamento 

topográfico.-------------------------------------------------------- 

Não se encontra anexado ao pedido parecer das infraestruturas de 

Portugal por dois dos prédios confrontarem diretamente com a EN103.-- 

Caracterização da pretensão------------------------------------------ 

O presente pedido de informação previa recai de acordo com o 

apresentado sobre duas intervenções a saber:------------------------- 

 
Intervenção A-reconstrução de um imóvel reconverter o mesmo para casa 

de campo e cujas alterações ao pré existente se resumem em quadro 

anexo:-------------------------------------------------------------- 
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Refira-se que sendo certo que a área do terreno onde se situa o imóvel 

(artigo 491) possui uma área de 2018m2 advém um índice de construção 

nesta intervenção de Ic=0,57 cumprindo o parâmetro urbanístico, índice 

de construção estabelecido para o local.----------------------------- 

Na área de intervenção B (separada da área de intervenção A por um 

arruamento) com uma área de 12956 m2 encontra-se previsto a criação 

de um campo de mini-golf e de lugares de estacionamentos necessários 

para a operação urbanística constante na intervenção A.-------------- 

Refira-se que a operação urbanística prevista na “intervenção A” de 

casa de campo com restauração levará á previsão de, nos termos do 

artigo 12 do regulamento do PDM, a 1 lugar de estacionamento por cada 

dois quartos em estabelecimentos hoteleiros e um lugar por cada 25m2 

em estabelecimento de similar de hotelaria. Desta forma na parcela 

designada por intervenção A deviam estar previstos esses lugares de 

estacionamento.----------------------------------------------------- 

3.2. Analise do pedido/conclusão------------------------------------ 
Face a tudo o que acima foi dito verifica-se que: ------------------- 

 Não é apresentado parecer das infraestruturas de Portugal face à 

confrontação com estrada Nacional n.º103.---------------------------- 

 A operação urbanística encontra-se projetada sobre 4 artigos cuja 

anexação não se encontra de fácil anexação por se encontrarem separados 

por um arruamento.--------------------------------------------------- 

 As áreas dos prédios que se encontram a sul da rua 1ª de maio 

não tem o mesmo valor na certidão de registo predial e levantamento 

topográfico.-------------------------------------------------------- 

 A operação urbanística prevista para a intervenção A tem que ser 

autónoma do outro prédio a sul, isto é, nesta parcela terão que ser 

criados lugares de estacionamento necessários e suficientes para o uso 

previsto------------------------------------------------------------ 

4. Proposta de decisão----------------------------------------------- 

Pelo exposto em analise do processo e respetiva conclusão deverá ser 

emitido parecer desfavorável à pretensão do requerente.-------------- 

 Deverá notificar-se o requerente para no prazo de 10 dias, nos 

termos do artigo 122 do CPA(código do procedimento administrativo) 

,querendo, pronunciar-se sobre todas as questões com interesse para a 

decisão ,em matéria de facto ,bem como requerer diligencias 

complementares e juntar elementos sobre o sentido da deliberação e 

respetivos fundamentos findo o qual na ausência de pronuncia deve 

considerar o indeferimento como definitivo nos termos do artigo nº121 

do mesmo código.----------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 06.01.2020:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados nas 

alíneas 3.1, 3.2 e 3.3, do item “3. Análise”, do presente documento, 

sou a propor que seja superiormente proferido competente despacho, no 

sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar uma deliberação conducente 

à emissão de um projecto de decisão administrativa consubstanciando 

uma informação desfavorável relativamente ao pedido de informação 

prévia em causa. Neste contexto, e após adopção do projecto de decisão 

antes proposto, dever-se-á notificar o requerente, nos termos e para 

os efeitos do preceituado no Art.º 121.º e seguintes, do Código de 

Procedimento Administrativo, para, querendo, vir a processo, num prazo 

de 10 dias, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido provável da 

decisão acima anunciada.--------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 07.01.2020.------------------------------------------------ 
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À reunião de Câmara.------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.7. REGULARIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE PEDREIRA (RERAE), COMUNICAÇÃO 

DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO POR PARTE DA DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E 

GEOLOGIA – PROCESSO N.º 512/97 – PREVIBLOCO – FÁBRICA DE ARTEFACTOS 

DE CIMENTO, LDA. – LUGAR DE FORGE-CORVO, FREGUESIA DE SANTO ESTÊVÃO – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. 

ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 07.01.2020. ----------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Introdução------------------------------------------------------- 

O Ministério da Economia- Direção Geral de Energia e Geologia, através 

do requerimento n.º 2617/19, vem comunicar a decisão de indeferimento 

do pedido de regularização – RERAE- Regime Extraordinário de 

Regularização da Atividade Económica, referente à Pedreira de Granito 

n.º 4901, designada como Pedreira da Fonte do Corgo, localizada em 

Santo Estevão, em Chaves.-------------------------------------------- 

II – Antecedentes---------------------------------------------------- 

O Ministério da Economia- Direção Geral de Energia e Geologia, através 

do requerimento n.º 1968/19, veio comunicar a decisão de extinção do 

pedido de regularização – RERAE- Regime Extraordinário de 

Regularização da Atividade Económica, referente à Pedreira de Granito 

n.º 4901, designada como Pedreira da Fonte do Corgo, localizada em 

Santo Estevão, em Chaves, sobre a qual recaiu a informação n.º º1714 

/SCOU /2019 de 08/10/2019, estando a mesma presente em reunião do 

executivo 28/10/2019.----------------------------------------------- 

III- Localização ---------------------------------------------------- 

A Pedreira n.º 4901, designada como pedreira da Fonte do Corgo, 

localizada em Santo Estevão, em Chaves.------------------------------ 

IV – Análise da pretensão-------------------------------------------- 

A Direção Geral de Energia e Geologia, através do Oficio com Ref.ªn.º 

/DSMP/DPN/1544 de 22/11/2019 vem informar do indeferimento do pedido 

do de regularização – RERAE- Regime Extraordinário de Regularização 

da Atividade Económica, referente à Pedreira de Granito n.º 4901, 

designada como Pedreira da Fonte do Corgo, localizada em Santo Estevão, 

em Chaves.---------------------------------------------------------- 
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A informação n.º º1714 /SCOU /2019 de 08/10/2019, esteve presente em 

reunião do executivo 28/10/2019, na qual foi deliberado declarar 

Extinta a Pedreira n.º 4901- denominada como Pedreira da Fonte do 

Corgo, localizada em Santo Estevão, em Chaves, cujo titular da 

exploração é a Previbloco- Fabrico de Artefactos de Cimento.--------- 

Assim, em cumprimento do teor do parecer da Direção Geral de Energia 

e Geologia, no qual comunica que foi indeferido o pedido de 

regularização da Pedreira n.º 4901- denominada como designada como 

Pedreira da Fonte do Corgo, localizada em Santo Estevão, em Chaves, 

cujo titular da exploração é a Previbloco- Fabrico de Artefactos de 

Cimento.------------------------------------------------------------ 

V - Da Proposta em Sentido estrito ---------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

5.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo que sejam praticadas as seguintes 

deliberações:------------------------------------------------------- 

5.1.1- Tomar conhecimento do indeferimento do pedido de regularização 

da Pedreira n.º 4901- denominada como designada como Pedreira da Fonte 

do Corgo, localizada em Santo Estevão, em Chaves, cujo titular da 

exploração é a Previbloco- Fabrico de Artefactos de Cimento.--------- 

5.1.2- Deverá comunicar-se esta decisão ao Ministério da Economia – 

Direcção Geral de Energia e Geologia do teor da deliberação, devendo 

a entidade coordenadora obrigar o proprietário da exploração a cumprir 

o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), de acordo com 

a legislação em vigor.----------------------------------------------- 

5.1.3- Deverá comunicar-se a decisão do teor da deliberação ao 

requerente Previbloco- Fabrico de Artefactos de Cimento cujo socio 

gerente é o Sr. Delfim da Silva Fernandes.--------------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 08.01.2020:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na 

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar uma 

deliberação nos termos e para os efeitos prescritos nas subalíneas 

5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3, da alínea 5.1, do item “V – Da proposta em 

Sentido Estrito”, deste documento.----------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 08.01.2020.------------------------------------------------ 

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

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

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

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

 

 

3.8. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO, ANEXOS E PISCINA, ALTERAÇÕES 

AO PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 490/18 – ABEL DE SOUSA DIAS – 

RUA DO ADRO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. 

ENG.ª VITÓRIA ALMEIDA DATADA DE 08.01.2020. ------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 
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1.1 Através do requerimento registado sob o n.º 2745/19, datado de 

12/12/2019, o Sr. Abel de Sousa Dias, na qualidade de proprietário, 

apresenta  um projeto de alterações, ao procedimento de  “legalização 

de uma operação urbanística já concluída, consubstanciada em obras de 

construção de um edifício de habitação, também designado de “Edifício 

Principal – T3”, com mudança de uso, para casa de campo e dois anexos, 

intitulados “edifício de apoio”, sendo um  designado “sala de 

estar/leitura” e outro destinado a Capela, bem como, equipamento 

lúdico “piscina”, bem assim, ao licenciamento de obras de construção 

de um “edifício secundário – T0”, bem como, a mudança de uso, do 

edifício designado de “Edifício Principal – T3”, de habitação 

unifamiliar para casa de campo (sendo que os referidos pedidos foram 

deferidos por deliberação camarária, em reunião realizada 28/10/2019), 

ao abrigo do artigo 27.º do Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação, consagrado no DL 555/99 de 16/12 e alterações posteriores, 

projetadas no prédio a seguir identificado.-------------------------- 

1.2 Mais requer, a dispensa de pagamento das taxas devidas, e aprovadas 

em reunião de camara por deliberação camarária, em reunião realizada 

28/10/2019, nesta fase processual, uma vez que face à pretensão, as 

mesmas alegadamente serão alteradas.--------------------------------- 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ------------------------------------------ 

A pretensão incide sobre o prédio urbano, situado em Sanjurge Rua do 

Adro, n.º7, composto de casa de cave, rés-do-chão e 1.º andar, piscina, 

capela, zona de estar/sala de leitura e logradouro com uma área total 

de 1650,75m2, área coberta de 250,1m2 e  área descoberta de 1400,65m2, 

da União de freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge,  registado 

na Conservatória do Registo Predial de Chaves, CCRP,  sob o número 

1492/20190624 e inscrito na matriz predial urbana da  referida 

freguesia sob o artigo nº2507-P e que resultou da anexação  dos dois 

prédios de natureza distintas artigo n.º 539/19970625 de natureza 

urbana e artigo n.º 1035/20051205, de natureza rústica.,  encontrando-

se a aquisição do mesmo,  registada pela AP 13 de 1997/06/02,  a favor 

de Abel de Sousa Dais, por compra.----------------------------------- 

3. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

3.1 O procedimento de legalização, foi efetuado em 26/06/2018, através 

de requerimento n.º1322/18, dando origem ao processo de obras 

nº490/18, em análise. Após uma primeira análise do projeto foram 

solicitados elementos no sentido da retificação da pretensão, ------- 

3.2. Pelo requerimento n.º 1778/18, de 24/08/2019 e subsequente 

requerimento n.º 196/19, de 23/01/2019, veio o requerente juntar 

elementos ao processo;----------------------------------------------- 

3.3 Ressalva-se que, no sentido de agilizar o procedimento de 

legalização, de acordo com o preconizado no artigo 102.º-A, do RJUE e 

em articulação com o artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação, RMUE(2), a pretensão foi objeto de vistoria 

municipal, realizada em 07/03/2019, pela comissão municipal 

responsável, em conformidade com o n.º6, do artigo 73.º-C do RMUE;--- 

3.4. Em 31/05/2019, a coberto do requerimento n.º 1163/19, requereu 

uma prorrogação do prazo para entrega de elementos;------------------ 

3.5. Pelo requerimento n.º 1504/19, datado de 18/07/2019, foram 

apresentados os projetos das especialidades;------------------------- 

3.6 O pedido de  “legalização de uma operação urbanística já concluída, 

consubstanciada em obras de construção de um edifício de habitação, 

também designado de “Edifício Principal – T3” e dois anexos, 

                                                           
2 publicado em Diário da Republica, 2.ª série – N.º 207-22, de outubro 

de 2015, através do regulamento n.º732/2015, RMUE,------------------- 
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intitulados “edifício de apoio”, sendo um  designado “sala de 

estar/leitura” e outro destinado a Capela, bem como, equipamento 

lúdico “piscina”, bem assim, o pedido de licenciamento de obras de 

construção de um “edifício secundário – T0”, bem como, a mudança de 

uso, do edifício designado de “Edifício Principal – T3”, de casa de 

campo para habitação unifamiliar foram deferidos por deliberação 

camarária, em reunião realizada 28/10/2019.-------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO NO REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E DA 

EDIFICAÇÃO---------------------------------------------------------- 

A pretensão, enquadra-se no artigo 27.º do RJUE (DL n.º 555/99 de 16 

de dezembro na redação vigente).------------------------------------- 

5. ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------------------------- 

As alterações apresentadas consistem, genericamente na desistência da 

construção de um “edifício secundário – T0”, identificado pela letra 

“B”, conforme peça desenhada n.º 2, intitulada “Planta de implantação 

de contraste” apresentada nas cores convencionais, e mudança de uso, 

do edifício designado de “Edifício Principal – T3”, de casa de campo 

para habitação unifamiliar.------------------------------------------ 

De acordo com a proposta indicada pelo técnico que a subscreveu, a 

alteração solicitada não implica alteração das regras urbanísticas.-- 

O termo de responsabilidade apresentado está assinado por técnico 

legalmente habilitado e instruído ao abrigo da legislação em vigor, 

nomeadamente o disposto no n.º 1, do artigo 10º do RJUE.------------- 

As infraestruturas encontram-se executadas, o requerente apresentou 

fatura da eletricidade, emitida pela EDP e fatura do serviço de águas, 

emitido pela freguesia de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, pelo que a 

apresentação do projeto de alimentação e distribuição de energia 

elétrica e os projetos de redes prediais de água, esgotos e águas 

pluviais, podem ser dispensados, ao abrigo do artigo 73.º C, do RMUE;-  

O requerente optou pela exclusão da instalação de gás, subentende-se 

no edifício destinado a habitação própria, uma vez que não tem prevista 

a utilização de gás, uma vez que não estar dotado de infraestruturas 

exteriores de gás, em conformidade, com o artigo 3.º, do DL n.º97/2017, 

10/08.-------------------------------------------------------------- 

Em resultado da análise aos elementos entregues, após consulta ao 

processo supra referenciado considera-se que o processo se encontrava 

instruído com os elementos necessários ao procedimento em análise.--- 

6.  CONCLUSÕES------------------------------------------------------- 

Analisados os elementos apresentados não se vê inconveniente nas 

alterações solicitadas, enquadrando-se a mesma no artigo 27.º, do RJUE 

(DL n.º 555/99 de 16 de dezembro na redação vigente.----------------- 

7. ESTRATÉGIA PROCEDIMENTAL------------------------------------------ 

Atento ao exposto, sou a sugerir a seguinte estratégia procedimental:- 

7.1 A aprovação das alterações solicitadas, desistência das obras de 

construção do edifício identificado pela letra “B” – edifício 

secundário – T0”, bem como a mudança de uso do “Edifício Principal – 

T3”, de casa de campo, para habitação unifamiliar, nos termos em que 

as mesmas se encontram representadas no projeto de alterações 

apresentado, ao abrigo do disposto no artigo 27.º do RJUE.----------- 

7.2 No entanto verifica-se que o pedido alterações, introduzidas ao 

procedimento de legalização das obras de construção que levou a efeito 

sem os necessários atos administrativos de controlo prévio (referentes 

a um edifício de habitação, também designado de “Edifício Principal – 

T3” e dois anexos, intitulados “edifício de apoio”, sendo um designado 

“sala de estar/leitura” e outro destinado a Capela, bem como, 

equipamento lúdico “piscina”), deferido por deliberação camarária, em 

reunião realizada 28/10/2019, neste contexto o pedido de alterações 
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ao procedimento de legalização, obedece também ao procedimento 

legalização estabelecido nos artigos n.º 102 e 102.º-A, do RJUE em 

articulação com o artigo 73.º-C, do RMUE, pelo que a legalização virá 

a ser titulada mediante a emissão de Alvará de autorização de 

Utilização, a emitir oportunamente, conforme o estatuído no n.º 14, 

do artigo 73.º-C, do RMUE.------------------------------------------- 

8. TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO------------------------- 

8.1 A taxa das infra estruturas urbanísticas, calculada nos termos do 

disposto no artigo 24.º do Regulamento de liquidação e cobrança de 

taxas devidas pela realização da operações urbanísticas, publicado em 

diário da república, 2ª Série – N. º63, em 31/03/2010, ascende ao 

montante de 1.539,90 € (mil quinhentos e trinta e nove Euros e noventa  

cêntimos) conforme descriminado na tabela com o cálculo das taxas das 

infraestruturas urbanísticas que se anexa à presente informação;----- 

8.2 As taxas administrativas previstas na Tabela anexa ao Regulamento 

Municipal de Liquidação e cobrança de Taxas, devidas pela realização 

desta operação urbanística, corresponde ao valor de 234,45 € (duzentos 

e trita e quatro Euros e quarenta e cinco cêntimos), conforme 

descriminado na tabela com o cálculo das taxas administrativas que se 

anexa à presente informação.----------------------------------------- 

10. PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como, o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis, artigo 102.º-A e artigo 4.º 

ambos do RJUE, bem como o artigo 73.º-C do RMUE, propõe-se a adoção 

da seguinte estratégia procedimental):------------------------------- 

10.1. Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no artigo n.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste para uma próxima reunião de Camara ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

10.2. Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal adote 

uma deliberação consubstanciando as seguintes decisões:-------------- 

10.2.1 Deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto 

e posterior alterações a que se faz referência [edifício de habitação, 

também designado de “Edifício Principal – T3” e dois anexos, 

intitulados “edifício de apoio”, sendo um  designado “sala de 

estar/leitura” e outro destinado a Capela, bem como, equipamento 

lúdico “piscina”].-------------------------------------------------- 

10.2.2. Concomitantemente a aprovação do projeto de alterações, 

consubstanciada na desistência da realização de obras para a 

construção do edifício designado pela letra “B” – edifício secundário 

– T0”. ao abrigo do disposto no artigo 27.º do RJUE.----------------- 

10.3 Caso a Câmara municipal delibere nos termos prescritos nos pontos 

10.2.1 e 10.2.2, o requerente deverá diligenciar, tendo para efeito 

num prazo de 30 dias, a contar da data de notificação, no sentido da 

emissão do Alvará de autorização de Utilização, instruído de acordo 

com o previsto em portaria em vigor;--------------------------------- 

10.4 Por último propõe-se que a camara delibere aceitar a mudança de 

uso, de casa de campo, para habitação, do edifício designado de 

“Edifício Principal – T3”.------------------------------------------- 

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

TABELAS COM O CÁLCULO DAS TAXAS-------------------------------------- 

Áreas (m2), respeitantes ao “Edifício Principal – T3” e dois anexos, 

intitulados “edifício de apoio”, sendo um designado “sala de 

estar/leitura” e outro destinado a Capela e equipamento lúdico 

“piscina”.---------------------------------------------------------- 
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Ou seja, área de implantação total de 241,20m2, perfazendo uma área 

bruta total de 393,700m2 -------------------------------------------- 

I - Cálculo das taxas de infra estruturas urbanísticas (T)----------- 

Nos termos do disposto na alínea a), do n.º 1 do artigo 24.º, do 

Regulamento de liquidação e cobrança de taxas devidas pela realização 

da operações urbanísticas, publicado em diário da república, 2ª Série 

– N.º63, em 31/03/2010.---------------------------------------------- 

 
II -  Cálculo das taxas administrativas------------------------------ 

 
TOTAL A PAGAR……∑ 1.530,90 € + 234,45 € = 1774,35 € (mil e setecentos 

e setenta e quatro Euros e trinta e cinco cêntimos)------------------ 
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À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 10.01.2020:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na 

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação, englobando o deferimento do pedido de legalização das 

obras realizadas sem controlo prévio que se encontram patenteadas na 

operação urbanística em presença (Edificação de uma habitação 

unifamiliar e de dois anexos de apoio à mesma, dos quais um se destina 

a sala de estar/leitura e o outro a uma capela, bem como de uma piscina 

lúdica, sitos na Rua do Adro, n.º 7, da aldeia de Sanjurge), nos termos 

e para os efeitos expressos no item “10. Proposta de Decisão”, deste 

documento, e o concomitante reconhecimento de que se encontram 

preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do respectivo 

alvará de autorização de utilização dos imóveis em causa. No alvará 

de autorização de utilização a emitir, deverá constar a menção expressa 

de que as edificações a que respeita, foram objeto de legalização.--- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 10.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.9. OBRAS DE URBANIZAÇÃO TITULADAS PELO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 

1/2010, PEDIDO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS – PROCESSO N.º 6/08 – 

HENRIQUE JOSÉ MOURA FERREIRA – LUGAR DO SOUTO, VIDAGO, UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. 

ENG.ª CONCEIÇÃO REI DATADA DE 12.11.2019. --------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o 

nº1568/19, referente ao processo nº 6/08, os promotores solicitaram a 

receção definitiva das obras de urbanização tituladas pelo alvará de 

loteamento nº 1/2010 (que vem na sequência do alvará de loteamento nº 

2/94, emitido em nome de Henrique Ferreira, entretanto caducado, 

mantendo-se no entanto em vigor e por conseguinte válidos os lotes nº 

1 ao nº 8).---------------------------------------------------------- 

2-ANTECEDENTES------------------------------------------------------ 

2.1-Em reunião de câmara realizada em 09-05-2014, sob proposta da 

informação técnica de 17-04-2014, foi deliberado pelo Executivo 

receber provisoriamente as obras de urbanização tituladas pelo alvará 

de loteamento nº 1/2010, nomeadamente Passeio, rede de Abastecimento 

de Água, redes de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais, 

Eletricidade e Telecomunicações.------------------------------------- 

2.2-As obras de Eletricidade desta operação urbanística foram 

executadas simultaneamente com as obras de Eletricidade de dois 

loteamentos, próximos deste, os quais foram promovidos pelo Srº Victor 

Manuel Virgílio Salvador e outros - loteamento nº 10/2000 e pelo Srº 

José Duarte Virgílio Salvador e outros – loteamento nº 6/93.--------- 

No presente processo, registado com o nº 6/08, consta o parecer 

favorável da anteriormente designada E.N-Eletricidade do Norte, S.A, 
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relativo à execução das referidas obras (ofício com a referência 1669, 

de 19-09-98).------------------------------------------------------- 

2.3-A caução a que se refere o artigo 54º do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16/12, com posteriores  alterações, constante no presente  processo 

administrativo  e destinada a garantir a boa e regular execução das 

obras de urbanização, tituladas pelo alvará de loteamento nº 1/2010, 

é a hipoteca voluntária, a favor do Município de Chaves do lote nº 9 

que derivou do loteamento titulado pelo alvará nº 2/94, entretanto 

caducado e emitido o alvará nº 1/2010 (prédio urbano descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 509/111194).----- 

3-PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO DO PEDIDO E ESTADO DO PROCESSO------ 

No seguimento do pedido de receção definitiva das obras de urbanização, 

tituladas pelo alvará de loteamento nº 1/2010, foram encetados os 

seguintes procedimentos:-------------------------------------------- 

3.1-Realização no dia 13  de novembro de 2019 de uma  vistoria técnica 

às obras de urbanização, inerentes à execução do passeio, à rede de 

Abastecimento de Água e redes de Drenagem de Águas Residuais Domésticas 

e Pluviais, por uma comissão, a que se refere o nº 2 do artigo 87º do  

Decreto-Lei n~º 555/99, de 16/12, com posteriores alterações, o qual 

aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação,  constituída 

de acordo com a PROPOSTA Nº 1/DGOT/2019, de 12 de março de 2019, 

elaborada em parceria pelos Chefes da DGOT e DOP, Srº Engº João Carlos 

Botelho Geraldes e Srª Engª Amélia Rodrigues, respetivamente.-------- 

3.2-Dar a conhecer aos promotores e ao director técnico das obras de 

urbanização, a fim de os primeiros integrarem a comissão de vistorias. 

3.3-No presente processo consta o parecer favorável, emitido pelo Srº 

Engº José Luís de Figueiredo Araújo, a exercer funções na Divisão de 

Recursos Operacionais, via email, de 10-12-2019, às 14:43 h, com vista 

à receção definitiva das obras de Telecomunicações.------------------ 

4-PARECER----------------------------------------------------------- 

4.1-Por leitura do Auto de Receção Definitiva, datado de 13 de novembro 

de 2019, constante no processo a folha nº 212, as obras inerentes à 

execução do Passeio, ás redes de Abastecimento de Água e de Drenagem 

de Águas Residuais Domésticas e Pluviais, orçadas no montante de 16 

210,93 €, são passíveis de serem objeto de receção definitiva.------- 

4.2-As obras de Telecomunicações, orçadas nos montantes de 4 600,41 €   

executadas nesta operação urbanística foram objeto do parecer 

favorável do Srº Engº José Luís de Figueiredo Araújo, referido no item 

3.3 da presente informação técnica, com vista à sua receção 

definitiva.--------------------------------------------------------- 

4.3-A EDP-Distribuição, S.A  não comunicou ao Município de Chaves  

qualquer anomalia nas obras de Eletricidade, orçadas no montante de  

25 211,50 €, desde a emissão do parecer favorável, necessário á sua 

receção provisória (Carta com a referência 1669, de18-09-98,  pelo que 

se conclui que as obras de Eletricidade tituladas pelo alvará de 

loteamento  nº 1/2010,,  são passíveis de serem objeto de receção 

definitiva.--------------------------------------------------------- 

5-CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÂO--------------- 

5.1-Considerando que, em reunião de câmara realizada em 09-05-2014, 

sob proposta da informação técnica de 17-04-2014, foi deliberado pelo 

Executivo receber provisoriamente as obras de urbanização tituladas 

pelo alvará de loteamento nº 1/2010, nomeadamente Passeio, rede de 

Abastecimento de Água, redes de Drenagem de Águas Residuais Domésticas 

e Pluviais, Eletricidade e Telecomunicações.------------------------- 

5.2-Considerando que, é da competência da câmara municipal deliberar 

sobre ao pedido de receção definitiva das obras de urbanização, 

tituladas pelo alvará de loteamento nº 1/2010, decorrido o prazo de 
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cinco anos, de acordo com o disposto no nº 1 e nº 5, ambos do artigo 

87º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores alterações;-- 

5.3-Considerando que, os titulares do alvará de loteamento nº 1/2010, 

pese embora tivessem sido notificados, através do n/ ofício com a 

referência 175/DOP/2019, de 05-11-2019, afim de integrarem a comissão 

prevista no nº 2 do artigo 87º, do Regime Jurídico da Urbanização e 

da Edificação, os mesmos não compareceram no local.------------------ 

6-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

6.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo que sejam praticada a seguinte deliberação:- 

6.1.2-Que, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 87º do Decreto-

Lei nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

136/2014, de 9/9, a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de 

receção definitiva das obras de urbanização  tituladas pelo alvará  de  

loteamento nº 1/2010, nomeadamente, Passeio, rede de Abastecimento de 

Água, redes de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais, 

Eletricidade e Telecomunicações.------------------------------------- 

6.2-Caso a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de receção 

definitiva das referidas obras, propõe-se o seguinte procedimento:--- 

6.2.1-Os interessados deverão solicitar o pedido3 de distrate da 

hipoteca sobre o lote nº 9, o qual derivou do loteamento titulado pelo 

alvará nº 2/94 (prédio urbano descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves com o nº 509/111194, para assegurar a boa e regular 

execução de todas as obras de urbanização.--------------------------- 

6.3-Dê-se a conhecer aos promotores do loteamento, o teor das 

resoluções tomadas pelo Executivo, relativamente ao pedido de receção 

definitiva das obras de urbanização, tituladas pelo alvará de 

loteamento nº 1/2010, bem como dar-lhe a conhecer o teor do Auto de 

Vistoria supra referido, bem como o parecer mencionado no item 3.3, 

da presente informação técnica.-------------------------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 12.12.2019:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na 

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação conducente ao deferimento do pedido de recepção 

definitiva das obras de urbanização respeitantes à operação de 

loteamento titulada pelo alvará n.º 1/2010, nos termos e para os 

efeitos prescritos no item “6 – Propostas de Decisão”, deste 

documento.---------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 13.12.2019.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

                                                           
3 Com a apresentação de nova certidão simples da Conservatória do 

Registo Predial de Chaves, do lote nº 9, que derivou do loteamento 

titulado pelo alvará nº 2/94, na União das freguesias de Vidago, 

Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras. ---------------------- 
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3.10. ALTERAÇÃO A EDIFÍCIO, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 763/19 

– AVELINO NUNES PALHARES – ESTRADA DO SEARA, FREGUESIA DE BUSTELO – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. 

ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 07.01.2020. ------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1- INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

1.1- Através do requerimento n.º 2127/19, referente ao processo n.º 

763/19, o Sr.º Avelino Nunes Palhares, na qualidade de proprietário, 

apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística 

de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de alteração4 

de um edifício, com alvará de licença n.º 422/75 e 379/87, localizado 

na estrada do Seara - Urzeira, freguesia de Bustelo no concelho de 

Chaves.------------------------------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Caderneta Predial urbana, o prédio urbano tem a 

área total de 445,32 m2, está inscrito na matriz com o n.º 695 da 

freguesia de Bustelo.------------------------------------------------ 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Licença para obras n.º 422/75, para “construção de um armazém, 

com a área de 96,00 m2”;--------------------------------------------- 

2.2- Licença para obras n.º379/87, para “aditamento e reconstrução de 

uma oficina com um andar com a área de 326,00 m2”;------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.o 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril e artigo 13.º, do RMUE, designadamente:------------------ 

- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio; --------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra;----------------------------------------------------- 

- Ortofotomapa à escala 1:500;--------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:25.000;--------------------------- 

- Levantamento fotográfico------------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;-  

- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico;------------------------------------------------------------ 

- Quadro de áreas/Ficha de medição;---------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra;--------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra;-------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Termo de responsabilidade do plano de acessibilidades e respetivo 

plano;-------------------------------------------------------------- 

                                                           
4 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 

designadamente a respectiva estrutura resistente, o número de fogos 

ou divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de 

revestimento exterior, sem aumento da área de pavimento ou de 

implantação ou da cércea;-------------------------------------------- 
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- Termo de responsabilidade do autor do projeto do condicionamento 

acústico;----------------------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 200;---------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos;--------------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- 

- Estudo de comportamento térmico;----------------------------------- 

- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Ficha Eletrotécnica e respetivo termo de responsabilidade pela 

execução das instalações;-------------------------------------------- 

- Fatura do telefone;------------------------------------------------ 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos exteriores; 

- Planta de arranjos exteriores à escala 1:200;---------------------- 

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

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento 

de legalização de obras de alteração.-------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados.----------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO----------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de alteração, que 

se prendem com a funcionalidade do espaço interior e vãos, de um 

edifício destinado a oficina, de r/chão e andar, com a área bruta de 

construção de 652,00. ----------------------------------------------- 

5.2- Para além da legalização das obras, levadas a efeito sem os 

necessários atos administrativos de controlo prévio, propõe levar a 

efeito, alterações que visam a mudança de uso do andar do edifício, 

com a criação de 3 fogos e acrescentar o uso de comércio no r/chão, 

passando o imóvel a destinar-se a comércio, serviços e habitação.---- 

5.3- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2019-12-12, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”75/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido. -------------------------------------- 

5.4- Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de que, as 

obras de correção e adaptação propostas para o edifício, para os novos 

usos de, “habitação coletiva, comércio e serviços” e que visam dota-

lo, de condições de habitabilidade, valorizando-o ainda, com melhorias 

estéticas, funcionais e do seu isolamento térmico/acústico. É 

apresentada uma calendarização dos trabalhos adequada às obras a levar 

a efeito.----------------------------------------------------------- 
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5.5- O edifício, que se pretende legalizar as obras de alteração é uma 

preexistência, pelo facto de estar devidamente licenciado, em 

conformidade com o disposto na alínea b), do n.º 1, do art.º 55, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal.------------------------------ 

5.6- Não há aumento da área bruta de construção, relativamente à 

preexistência. As alterações no edifício são, ao nível do aumento do 

número de fogos (criação de três fogos, ao nível do piso 1), 

compartimentação interior e alteração de fachada, sendo certo, de 

acordo com a vistoria realizada, no pretérito dia 12 de Dezembro de 

2019, que um dos fogos, com tipologia T0, já se encontra materializado, 

havendo apenas a necessidade, de criar ventilação nas instalações 

sanitárias existentes. ---------------------------------------------- 

5.7- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a “habitação 

coletiva, comércio e serviços”, há a referir que, se enquadra no 

disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e 

Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços 

de classe 1, possuem já ou estão vocacionados para a utilização e 

ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou 

mista.-------------------------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto e dos 

projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados.------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1- Não há lugar ao pagamento de taxas de infraestruturas 

urbanísticas, pelo facto de não haver, aumento da área bruta de 

construção preexistente.-------------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização, desta operação urbanística correspondem ao valor de 

241,85 euros.------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 241,85 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas), do anexo I. ------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que as obras propostas visam conferir 

à edificação, melhorias estéticas, funcionais, de isolamento térmico 

e acústico.--------------------------------------------------------- 

8.2- Trata-se de uma edificação, licenciada em 1975 e com alterações 

em 1987, sem aumento da área bruta de construção, pelo que se 

                                                           
5 Artigo 5º – Preexistências----------------------------------------- 

1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistências 

as actividades, explorações, instalações, edificações, equipamentos 

ou quaisquer atos que, executados ou em curso à data de entrada em 

vigor do Plano Diretor Municipal, cumpram nesse momento qualquer das 

seguintes condições:------------------------------------------------ 

a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 

termos da lei;------------------------------------------------------- 

b) Estarem licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade 

competente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as 

respetivas licenças, aprovações ou autorizações não tenham caducado 

ou sido revogadas ou apreendidas.------------------------------------ 
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considera, tratar-se de uma preexistência, de acordo com a alínea b), 

do n.º 1, do art.º 5, da Alteração e Republicação do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018.---------------------------------------------------------- 

8.3- Constatando-se, que há necessidade de se realizarem obras de 

correção e/ou adaptação no edifício, objeto de pedido de legalização 

das obras de alteração, levadas a efeito, sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio e que é apresentada, uma 

calendarização de trabalhos, necessários, para levar a efeito, as 

obras, que visam dotar o imóvel, de condições de salubridade e de 

funcionalidade, para o uso pretendido - “habitação coletiva, comércio 

e serviços”.-------------------------------------------------------- 

8.4- Assim, pelo facto de haver, obras de correção a serem levadas a 

efeito, o titulo a emitir será o alvará de licença especial de 

legalização, conforme previsto no n.º4, do artigo 73.º-C, do RMUE.--- 

8.5- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa 

ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação 

excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma 

operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não 

é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à 

apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa 

ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a 

celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida 

a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor 

opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade, 

embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo 

urbanístico em causa, tendente a legalização da construção.---------- 

8.6- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que 

vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando 

a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as 

seguintes prescrições:---------------------------------------------- 

8.6.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros;------------------------------------------------------- 

8.6.2 – Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada;----------  

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

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A, do RJUE e 

artigo 73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir, o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a 

que se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais, que permitem o licenciamento das mesmas.---------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de alteração do edifício de “habitação coletiva 

(3 fogos), comércio e serviços”, e face as obras de correção a levar 
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a efeito, deverá o interessado, no prazo máximo de 90 dias, apresentar 

nestes serviços os elementos constantes do n.º 1, do art.º 3, da 

Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para que se possa emitir o 

respetivo o alvará de licença especial de legalização, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Apólice de seguro de construção;----------------------------------- 

-Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro;--------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra;--------------------------------------------- 

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo;-------------------------------------------------------------- 

- Livro de obra, com menção do termo de abertura;-------------------- 

- Plano de segurança e saúde;---------------------------------------- 

9.2- Em conformidade com o n.º10, do artigo 73.º-C, do RMUE, e de 

acordo com o preceituado no n.º 14, do mesmo artigo do referido diploma 

legal, vir requerer, num prazo de 30 dias úteis, após a realização das 

obras, a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, 

instruído de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar.------------------------------------------------------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2) – sem aumento de área bruta de construção----------------- 

Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)---------------- 

- Não há alteração nas taxas de infraestruturas.--------------------- 

QUADRO I------------------------------------------------------------ 

Cálculo das taxas administrativas------------------------------------ 

(art.º 66 da subseção IV)-------------------------------------------- 

 

 Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV 

EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE 

ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras de edificação       

n.º 17 Emissão de aditamento ao alvará     39,85 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês  12 12,20€ 146,40€ 

Art.76,n.º6 Vistoria  55,60€ 55,60 € 

  TOTAL      241,85 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………………………∑ 241,85 € ------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 08.01.2020:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na 

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação conducente ao deferimento do pedido de legalização das 

obras realizadas sem controlo prévio, que se encontram patenteadas na 

operação urbanística em presença (Alteração de um edifício licenciado 

a coberto dos alvarás n.º 422/75 e n.º 379/87, e agora destinado a 

habitação colectiva e comércio e serviços, sito no Lugar da 

Urzeira/Estrada do Seara, da Freguesia de Bustelo), nos termos e para 

os efeitos prescritos nos itens “8 – Considerações Fundamentadoras da 
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Proposta de Decisão” e “9 – Proposta de Decisão”, o qual deverá ser 

titulado pro alvará de licença especial de legalização, a requerer 

pelo interessado. --------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 09.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.11. INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE DE ESTAÇÃO DE 

RADIOCOMUNICAÇÕES, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL – PROCESSO N.º 

637/19 – VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES, S.A. – LUGAR DA TRAVESSA, 

LOIVOS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES – INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª 

CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 09.01.2020. ----------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão-------------------------------------------------------- 

O ICNF vem através do Oficio com referencia n.º 58289/2019/DR-

N/DRCNB/DAC, emitir parecer sobre a instalação das infraestruturas de 

suporte da estação de radiocomunicações e respetivos acessórios pela 

Vodafone Portugal, Comunicações, S.A., a instalar num prédio rustico, 

sito no lugar da Travessa, União das Freguesias de Loivos e Povoa de 

Agrações, concelho de Chaves.---------------------------------------- 

II – Antecedentes---------------------------------------------------- 

A Vodafone Portugal, Comunicações, S.A., apresenta sob requerimento 

n.º1771/19, na qualidade de requerente e representada pelo Sr. Eurico 

Ferreira6, referente ao processo n.º 637/19, pedido de Autorização 

Municipal, para instalação das infraestruturas de suporte da estação 

de radiocomunicações e respetivos acessórios –  Loivos -, a instalar 

num prédio rustico, sito no lugar da Travessa,  União das Freguesias 

de Loivos e Povoa de Agrações, concelho de Chaves e sobre a qual recaiu 

a informação n.º 1531/SCOU/2019, estando a mesma presente em reunião 

do executivo municipal de 30/09/2019, tendo sido deliberado indeferir 

a pretensão.-------------------------------------------------------- 

A Vodafone Portugal, Comunicações, S.A., apresenta sob requerimento 

n.º2231/19, na qualidade de requerente e representada pelo Sr. Eurico 

Ferreira7, referente ao processo n.º 637/19, no qual solicita a 

consulta da entidade exterior ao Municipio- ICNF-  e referente ao 

pedido de Autorização Municipal, para instalação das infraestruturas 

de suporte da estação de radiocomunicações e respetivos acessórios –  

Loivos -, a instalar num prédio rustico, sito no lugar da Travessa,  

União das Freguesias de Loivos e Povoa de Agrações, concelho de Chaves, 

e sobre a qual recaiu a informação n.º 1831/SCOU/2019, na qual se 

solicitava o parecer ao ICNF.---------------------------------------- 

III- Enquadramento Urbanístico--------------------------------------- 

3.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 637/19 

– o equipamento em causa, insere-se de acordo com o Plano Diretor 

Municipal (PDM) em vigor, na Classe 4- Espaços agrícolas e Florestais, 

categoria 4.1- Espaços Florestais e na Subcategoria 4.1.A- Espaços 

Florestais Comuns.-------------------------------------------------- 

                                                           
6 Representante da PROEF GROUP--------------------------------------- 
7 Representante da PROEF GROUP--------------------------------------- 
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3.2- Normas Legais em Vigor – Regime Especifico --------------------- 

No Regime de instalação e funcionamento das infraestruturas de suporte 

das estações de radiocomunicações e respetivos acessórios tendo 

enquadramento legal no disposto no art.º 4 8 do Decreto-Lei 11/2003 de 

18 de Janeiro, e ulteriores alterações, estando deste modo sujeito a 

autorização municipal.---------------------------------------------- 

IV – Instrução do pedido--------------------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o disposto nas alíneas a) a 

e) do n.º1 do art.º 5 do Decreto-Lei 11/2003 de 18 de Janeiro, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Identificação do titular; ----------------------------------------- 

- Identificação do título emitido pelo ICP — ANACOM; ---------------- 

-Memória descritiva da instalação (com indicação dos critérios 

adotados condicionantes, materiais empregues e métodos construtivos e 

de fixação) e peças desenhadas (planta de localização à escala de 1:25 

000, planta de implantação à escala 1:500 e plantas, cortes e alçados 

à escala de 1:100); ------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade dos técnicos responsáveis pela instalação, 

quer a nível civil, quer a nível das instalações elétricas; --------- 

- Declaração emitida pelo operador que garanta a conformidade da 

instalação em causa com os níveis de referência de radiação aplicáveis, 

de acordo com normativos nacionais ou internacionais em vigor; ------ 

- Estudo justificativo da estabilidade das edificações sob o ponto de 

vista estrutural e da fixação das infraestruturas de suporte das 

estações de radiocomunicações ao solo; ------------------------------ 

-Autorização do proprietário do prédio urbano/contrato de 

arrendamento;------------------------------------------------------- 

-Planta de implantação do equipamento.------------------------------- 

V – Análise Processual----------------------------------------------- 

O pedido formulado através do requerimento n.º 1771/19, a empresa 

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A., solicita autorização 

municipal para proceder á instalação e funcionamento de 

infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações e 

respetivos acessórios pretende levar a efeito num prédio rustico 

inscrito na matriz sob o n.º 678 e registo na conservatória de registo 

predial sob o n.º 229/19921215, sito no lugar da Travessa, União das 

Freguesias de Loivos e Povoa de Agrações, concelho de Chaves.-------- 

O pedido agora efetuado através do requerimento n.º 2231/19, a empresa 

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A., solicita a consulta 

do ICNF para autorização de instalação das infraestruturas de suporte 

da estação de radiocomunicações e respetivos acessórios num prédio 

                                                           
8 Instalação de infra-estruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações -------------------------------------------------- 

A instalação de infra-estruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações e respectivos acessórios está sujeita a autorização 

municipal, com excepção: -------------------------------------------- 

a) Daquelas que se destinam à instalação de estações do serviço rádio 

pessoal, banda do cidadão, e do serviço de amador; ------------------ 

b) Daquelas que se destinam à instalação de estações de recepção dos 

serviços de radiodifusão sonora e televisiva, incluindo a recepção por 

satélite; ---------------------------------------------------------- 

c) Daquelas que se destinam à instalação de estações terminais para 

acesso, por parte do utilizador, a serviços prestados através do 

sistema de serviço fixo via rádio; ---------------------------------- 

d) Das infra-estruturas temporárias para suporte de estações de 

radiocomunicações.-------------------------------------------------- 
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rustico inscrito na matriz sob o n.º 678 e registo na conservatória 

de registo predial sob o n.º 229/19921215, sito no lugar da Travessa, 

União das Freguesias de Loivos e Povoa de Agrações, concelho de 

Chaves.------------------------------------------------------------- 

O ICNF vem através do Oficio  com referencia n.º 58289/2019/DR-

N/DRCNB/DAC,  emitir parecer sobre  a instalação das infraestruturas 

de suporte da estação de radiocomunicações e respetivos acessórios  

pela  Vodafone Portugal, Comunicações, S.A.,  a instalar num prédio 

rustico, sito no lugar da Travessa,  União das Freguesias de Loivos e 

Povoa de Agrações, concelho de Chaves , e no qual refere que não foram 

identificadas servidões administrativas.----------------------------- 

VI – Consultas Internas---------------------------------------------- 

Face ao supracitado, procedeu-se a consulta interna nos termos e 

disposto das alíneas b) e c) do artigo 79 do Dec-Lei 11/2003, de 18 de 

Dezembro pelo que as divisões abaixo descritas emitiram os seguintes 

pareceres:---------------------------------------------------------- 

- A Divisão de Projetos e Mobilidade -------------------------------- 

“ Em resposta ao vosso pedido de parecer, relacionado com a autorização 

para instalação de uma infraestrutura de suporte a uma estação de 

radiocomunicações e respetivos acessórios (63028 LOIVOS), num prédio 

rústico localizado no lugar da Travessa, na localidade de Loivos, 

formulado pela empresa VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇOES PESSOAIS, S.A, 

através do requerimento n.º 1771/19, registado na DGOT em 21-8-2019, 

apenso ao processo n.º 637/19, cumpre-nos informar o seguinte: 

i). O pedido apresentado não cumpre o disposto no n.º 3, do artigo 

13.º, do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, em 

vigor, por falta, entre outros, do ficheiro, em formato dwg, do 

levantamento topográfico georreferenciado, com ligação à rede 

geodésica nacional, recorrendo ao Sistema de referência ETRS89, de 

acordo os parâmetros de projeção disponibilizados pela DGT; 

ii). Para além de as peças desenhadas serem apresentadas apenas em 

formato PDF, o que dificulta a localização da operação urbanística 

pretendida, não há coerência entre as várias plantas de localização 

apresentadas, pois assinalam localizações diferentes. Contudo, apesar 

de os elementos instrutórios apresentados não permitirem localizar o 

lugar, com a melhor precisão, foi possível apurar a sua localização, 

aproximada, através da articulação da planta de localização sobre 

extrato da Carta Militar com a planta de implantação à escala 1:500; 

iii). Sobre esta localização, a DPM, na esfera de competências que lhe 

estão atribuídas, informa que não tem conhecimento que esteja prevista 

para o local a construção de qualquer infraestrutura viária, ou mesmo, 

a requalificação das vias existentes, marginais ao prédio.”---------- 

                                                           
9 2 -Artigo 7º-Indeferimento do pedido-------------------------------- 

O pedido de autorização é indeferido quando:------------------------- 

a) Não for cumprido o estabelecido no artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 

151-A/2000, de 20 de Julho;------------------------------------------ 

b) A instalação das infra-estruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações violar restrições previstas no plano municipal de 

ordenamento do território ou no plano especial de ordenamento do 

território, medidas preventivas, área de desenvolvimento urbano 

prioritário, área de construção prioritária, servidão administrativa, 

restrição de utilidade pública ou quaisquer outras normas legais ou 

regulamentares aplicáveis;------------------------------------------ 

c) O justifiquem razões objectivas e fundamentadas relacionadas com a 

protecção do ambiente, do património cultural e da paisagem urbana ou 

rural.-------------------------------------------------------------- 
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- O setor de Planos Municipais do Ordenamento------------------------ 

I. “INTRODUÇÃO --------------------------------------------------- 

1. Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o n.º 
637/19, em 2 de agosto do ano corrente, a empresa citada em epígrafe 

vem solicitar, através do seu legal representante, autorização para 

instalação de uma infraestrutura de suporte a uma estação de 

radiocomunicações e respetivos acessórios, designada por «63028 

LOIVOS», num prédio rústico situado no lugar da Travessa na Localidade 

de Loivos, pertencente à Freguesia com o mesmo nome.----------------- 

2. No âmbito da apreciação do pedido em causa, o Setor de Controlo de 
Operações Urbanísticas, através de mensagem de correio eletrónico 

enviada no dia 5 de setembro, propôs a realização de algumas consultas 

internas, entre as quais do Setor de Planos Municipais de Ordenamento 

do Território (SPMOT), para os efeitos estabelecidos nas alíneas b) e 

c), ambas do artigo 7.º do DL n.º 11/2003, de 18 de janeiro.--------- 

II. FUNDAMENTAÇÃO ------------------------------------------------- 

1. O DL n.º 11/2003, de 18 de janeiro, regula a autorização municipal 
inerente à instalação e funcionamento das infraestruturas de suporte 

de estações de radiocomunicações e respetivos acessórios, definidas 

no DL n.º 151-A/2000, de 20 de julho, e adota mecanismos para fixação 

dos níveis de referência relativos à exposição da população a campos 

eletromagnéticos (0Hz – 300 GHz).------------------------------------ 

2. No artigo 7.º do DL n.º 11/2003, de 18 de janeiro, estão descritas 
as situações em que o pedido de autorização municipal para a instalação 

de infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações é 

indeferido, destacando-se para o objeto do presente parecer, o 

preconizado nas alíneas b) e c), a saber:---------------------------- 

“b) A instalação das infra-estruturas de suporte a estações de 

radiocomunicações violar restrições previstas no plano municipal de 

ordenamento do território ou no plano especial municipal de 

ordenamento do território, medidas preventivas, área de 

desenvolvimento urbano prioritário, área de construção prioritária, 

servidão administrativa, restrição de utilidade pública ou quaisquer 

outras normas legais ou regulamentares aplicáveis;------------------- 

c) O justifiquem razões objectivas e fundamentadas relacionadas com a 

protecção do ambiente, do património cultural e da paisagem urbana ou 

rural.”------------------------------------------------------------- 

3. Apesar de os elementos instrutórios apresentados não permitirem 
localizar, com precisão, o lugar objeto da instalação em causa, através 

da planta de localização sobre extrato da Carta Militar N.º 61 à escala 

1:25000, em articulação com a planta de implantação à escala 1:500, é 

possível apurar a sua localização aproximada e efetuar o seu 

enquadramento em termos do PDM em vigor.----------------------------- 

4. A este respeito, chama-se a atenção da empresa requerente para o 
facto de o pedido apresentado não cumprir o disposto no n.º 3 do artigo 

13.º do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação em vigor 

neste município, em concreto, no que concerne à forma de apresentação 

das peças desenhadas. No âmbito do pedido em análise, apenas são 

apresentadas peças desenhadas em suporte informático no formato PDF, 

com ausência de ficheiros em formato DWG ou DWF georreferenciados no 

sistema de referência em vigor, o que não permite a localização precisa 

da operação urbanística em causa. Além disso, as plantas apresentadas 

são incoerentes pois assinalam localizações diferentes e imprecisas 

da operação urbanística em causa, com destaque para os erros grosseiros 

na sua localização sobre extratos da carta de ordenamento do PDM.---- 

5. Nos termos da disciplina urbanística patenteada no Plano Diretor 
Municipal de Chaves (PDM), a área objeto do pedido localiza-se em 
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Espaços da Classe 4 - Espaços agrícolas e florestais, da Categoria 4.1 

– Espaços florestais, da Subcategoria 4.1.A – Espaços florestais 

comuns. Sobre esta área não impendem restrições de utilidade pública. 

6. No entanto, de acordo com o previsto no n.º 2 artigo 33.º do 
Regulamento do PDM em vigor, a categoria 4.1 integra as zonas de 

território concelhio particularmente vocacionadas para os usos 

florestais que englobam a generalidade das áreas atualmente submetidas 

ao regime florestal10. Neste sentido, sobre o terreno em causa impende 

uma servidão administrativa originada pelo Perímetro Florestal, sob a 

gestão do ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, 

I.P11.--------------------------------------------------------------- 

7. Também de acordo com a cartografia de perigosidade de incêndio rural 
definida no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI)12, o terreno objeto do pedido, bem como uma vasta a área 

envolvente, estão classificados como áreas de perigosidade alta e 

muito alta, situação que condiciona a aprovação da operação 

urbanística em causa à existência de parecer vinculativo do ICNF, de 

acordo com o previsto no n.º 8 do artigo 16.º do DL n.º 126/2006, de28 

de junho, alterado pelos Decretos‑Lei n.os 15/2009, de 14 de janeiro, 
17/2009, de 14 de janeiro, 114/2011, de 30 de novembro, 83/2014, de 

23 de maio, e 10/2018, de 14 de fevereiro, pela Lei n.º 76/2017, de 

17 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro.------- 

8. Apesar de a instalação/atividade em causa ter enquadramento no n.º 
4, do artigo 34.º (Usos dominantes e seus condicionamentos) do 

Regulamento do PDM, correspondendo a instalações ou infraestruturas 

de interesse público cujo reconhecimento deverá ser formalmente 

declarado pelo município, a mesma terá também de obter previamente o 

parecer obrigatório e vinculativo do ICFN, tendo em consideração a 

classificação e a qualificação do solo onde se pretende implantar.--- 

9. A operação urbanística pretendida envolve a construção de uma torre 
tubular metálica com 30 metros de altura para suporte de 2 antenas a 

instalar a meia altura da torre, complementada por armários técnicos, 

pedestal para ligação de energia e respetivas cablagens de 

interligação, com uma área de implantação retangular de 28,09m2 e uma 

vedação com 2,10m de altura.----------------------------------------- 

10. Atendendo à localização e altura desta infraestrutura (30,00m – 

equivalentes a um edifício de 10 pisos), considera-se que a mesma é 

passível de provocar um impacto visual e paisagístico significativo 

na envolvente, apesar de a localização pretendida integrar uma zona 

florestal afastada cerca de 500 metros a sudeste do aglomerado de 

Loivos.------------------------------------------------------------- 

                                                           
10 «Regime florestal» é o conjunto de disposições destinadas não só à 

criação, exploração e conservação da riqueza silvícola, sob o ponto 

de vista da economia nacional, mas também ao revestimento florestal 

dos terrenos cuja arborização seja de utilidade pública, e conveniente 

ou necessária para o bom regime das águas e defesa das várzeas, para 

a valorização das planícies áridas e benefício do clima, ou para a 

fixação e conservação do solo, nas montanhas, e areias no litoral 

marítimo.----------------------------------------------------------- 
11 Servidão constituída pela publicação do Decreto de 24 de dezembro 

de 1901.------------------------------------------------------------ 
12 Aprovado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

em 25-11-2016, nos termos preconizados no Regulamento do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios publicado em anexo 

ao Despacho n.º 4345/2012, publicado em Diário da República, 2.ª série 

– N.º 62 – 27 de março de 2012.-------------------------------------- 
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11. A pretensão localiza-se num terreno propriedade da Junta de 

Freguesia de Loivos, o qual foi objeto da celebração de um contrato 

de arrendamento com a empresa interessada, tendo em vista a instalação 

da infraestrutura em causa, pelo que se pressupõe que a junta de 

freguesia já tenha concordado com a sua localização.----------------- 

III. CONSIDERAÇÕES DO PARECER E PROPOSTA DE DECISÃO----------------- 
1. Considerando que o pedido em causa, não contraria a disciplina 
urbanística prevista no Plano Diretor Municipal, mas interfere com uma 

servidão administrativa;-------------------------------------------- 

2. Considerando que o pedido está instruído com uma Declaração de 
Conformidade, assegurando que a estação «63028 LOIVOS» foi projetada 

e será instalada garantindo a conformidade com os níveis de referência 

de Campo Eletromagnético aplicáveis de acordo com o previsto quadro 

legal em vigor sobre a matéria, no que respeita aos limites de 

exposição pública a Campos Eletromagnéticos (0Hz a 300GHz).---------- 

3. Considerando que a instalação desta infraestrutura de suporte a uma 
estação de radiocomunicações e respetivos acessórios não é uma obra 

de escassa relevância urbanística e paisagística e existem razões 

objetivas e fundamentadas relacionadas com a proteção do ambiente 

(floresta) que podem impedir o ulterior deferimento do presente 

pedido.------------------------------------------------------------- 

4. Independentemente da finalidade e da utilidade pública da 

instalação da infraestrutura em causa naquela zona do território 

municipal, considera-se que a mesma só poderá merecer parecer 

favorável por parte destes serviços, após obtenção do parecer 

favorável do ICNF, o qual também é necessário para o procedimento de 

reconhecimento formal do interesse público por parte do município, de 

acordo com o previsto no n.º 4, do artigo 34.º do Regulamento do PDM. 

5. Mais se informa que, em caso de subsequente aprovação da operação 
urbanística em causa (precedida do reconhecimento do seu interesse 

público nos termos mencionados no ponto anterior), a respetiva área 

que vier a ser adstrita a novas instalações de antenas e postos 

retransmissores de redes de telecomunicações passará a integrar 

espaços da Classe 6 – Espaços para infraestruturas e equipamentos, de 

acordo com o previsto no n.º 5 do artigo 44.º do Regulamento do PDM.“- 

VII – Consultas Externas--------------------------------------------- 

- Instituo da Conservação da Natureza e das Florestas -ICNF---------- 

 

 
VIII – Considerações do Parecer-------------------------------------- 

O pedido formulado através do requerimento n.º 1771/19, no qual a 

empresa Vodafone Portugal, Comunicações, S.A., solicita autorização 

municipal para proceder á instalação e funcionamento de 

infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações e 
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respetivos acessórios – construção de infraestruturas de suporte e de 

uma estação de radiocomunicações pretende levar a efeito num prédio 

rústico no sito no lugar da Travessa- Loivos, União das Freguesias de 

Loivos e Povoa de Agrações, concelho de Chaves.---------------------- 

A estação pretende ocupar uma área de 28,09 m2. O conjunto de coluna 

metálica e antenas terá uma altura total de 30,00 m. O terreno será 

vedado em varão metálico e rede com 2,10 m de altura----------------- 

Consta do processo, parecer do ICNF, no qual refere que não foram 

identificadas servidões administrativas, pelo que não há lugar á 

emissão de parecer, julgando-se salvo melhor opinião, que nada tem a 

opor ao licenciamento.----------------------------------------------- 

IX – Proposta de Decisão--------------------------------------------- 

Pelo exposto, não foram encontradas causas de indeferimento, previstas 

no art.713 do Decreto-Lei 11/2003 de 18 de Janeiro.------------------- 

Face ao acima exposto, propõe-se, aprovação ao pedido de autorização 

Municipal, para instalação das infraestruturas de suporte da estação 

de radiocomunicação e referentes ao processo n.º 637/19.------------- 

Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas, previstas no n.º 

10 do art.º 6 do Decreto-Lei 11/2003 de 18 de Janeiro, no valor de 

2.559,75 €.--------------------------------------------------------- 

X– Taxas Administrativas -------------------------------------------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

artigo 68 do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a aplicar no concelho 

de Chaves, foi efetivada de acordo com os seguintes mapas de medição:- 

INSTALAÇÕES DE ANTENAS DE RADIOCOMUNICAÇÕES 

  Descrição Un./ML Taxa Valor 

Capítulo I Licenciamentos e Atividades Diversos      

Secção V Atividades Diversas       

ARTIGO 5 
Infraestruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações e respetivos acessórios 
    

  

1-  

Apreciação dos pedidos de aprovação dos 

projetos de instalações de 

infraestruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações, por unidade 

1 55,60 € 55,60 € 

2-  

Autorização de Instalação de 

infraestruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações, por unidade até 5m de 

altura 

1 1.113,15 € 1 113,15 € 

                                                           
13 Artigo 7.o - Indeferimento do pedido ----------------------------- 

O pedido de autorização é indeferido quando: ------------------------ 

a) Não for cumprido o estabelecido no artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 

151-A/2000, de 20 de Julho; ----------------------------------------- 

b) A instalação das infra-estruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações violar restrições previstas no plano municipal de 

ordenamento do território ou no plano especial de ordenamento do 

território, medidas preventivas, área de desenvolvimento urbano 

prioritário, área de construção prioritária, servidão administrativa, 

restrição de utilidade pública ou quaisquer outras normas legais ou 

regulamentares aplicáveis; ------------------------------------------ 

c) O justifiquem razões objectivas e fundamentadas relacionadas com a 

protecção do ambiente, do património cultural e da paisagem urbana ou 

rural.-------------------------------------------------------------- 
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3-  
Por cada metro linear superior a 5 metros 

de altura, acresce ao valor anterior 
5 278,20 € 1391,00 € 

TOTAL 2.559,75 € 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 10.01.2020:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na 

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação conducente ao deferimento do pedido de autorização 

para instalação de uma estação de radiocomunicações e respectivos 

acessórios, a implantar num prédio rústico, sito no Lugar da Travessa, 

da União da Freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações, nos termos e 

para os efeitos preconizados nos itens “VIII – Considerações do 

Parecer” e “IX – Proposta de Decisão”, deste documento. ------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 14.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.12. ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS URBANÍSTICAS CONSTANTES DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS DEVIDAS PELA REALIZAÇÃO 

DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DATADA DE 

13.01.2020. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-ENQUADRAMENTO----------------------------------------------------- 

O Regulamento14 de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela 

Realização de Operações Urbanísticas, encontra-se em vigor desde o dia 

1 de abril de 2010, constando as referidas taxas de uma tabela anexa 

ao referido regulamento.--------------------------------------------- 

Prevê o Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela 

Realização de Operações Urbanísticas, no seu artigo 5 º - Atualização, 

a seguinte redação:-------------------------------------------------- 

“1. As taxas previstas na tabela anexa serão atualizadas, ordinária e 

anualmente, em função da taxa de inflação publicada pelo Instituto 

Nacional de Estatística (por aplicação do Índice de Preços ao 

Consumidor, sem habitação) relativa ao período de Novembro a Outubro, 

inclusive, dos exercícios anteriores àquele em que a atualização 

produzirá efeitos.-------------------------------------------------- 

2.A atualização a que alude o número anterior deverá ser feita nos 

documentos previsionais.-------------------------------------------- 

3.Os valores resultantes da atualização efetuada nos termos do número 

1 serão arredondados para a segunda casa decimal para o múltiplo de 

0,05 € mais próximo.------------------------------------------------- 

4.Sem prejuízo das atualizações anuais previstas no número 1, o 

Município pode proceder à atualização dos valores das Taxas Municipais 

sempre que o considere justificado, mediante a fundamentação 

                                                           
14 Publicitado no Diário da República, 2ª Série – Nº 63, com a 

denominação “ Regulamento nº 314/2010”, em 31 de março de 2010------- 
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económico-financeira subjacente, nos termos previstos na Lei nº 53-

E/2006, de 29 de dezembro.------------------------------------------- 

5.As taxas que resultem de quantitativos fixados por disposição legal 

especial serão atualizadas de acordo com os coeficientes legalmente 

estabelecidos.”----------------------------------------------------- 

2-PROPOSTA---------------------------------------------------------- 

Com vista a dar cumprimento ao estatuído no artigo 5º do Regulamento 

de Liquidação  e Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações 

Urbanísticas, em vigor no concelho de Chaves,  a Divisão de Gestão e 

Ordenamento do Território, na qualidade de  unidade orgânica  

responsável pela aplicação das referidas taxas, procedeu à atualização 

das taxas administrativas constantes da respetiva Tabela anexa ao 

referido Regulamento, em função da taxa de inflação publicada pelo 

INE, por aplicação do índice de preços ao consumidor sem habitação, 

relativa ao período de Novembro e Outubro dos exercícios anteriores 

àqueles em que a atualização produzirá efeitos, tudo isto, conforme 

documento cujo teor se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais e que se anexa à presente informação.----------------- 

Neste contexto, e no sentido dos Serviços Municipais competentes 

poderem passar a aplicar as taxas para o ano económico em curso 

previstas em tal Regulamento Municipal, devidamente actualizadas, 

deverá o presente assunto ser levado ao conhecimento, do Srº Presidente 

da Câmara e do órgão executivo camarário.---------------------------- 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2020.01.15. --------------------------------------------------------

Visto. À Reunião do Executivo Municipal para conhecimento. ----------

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

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

“LOTES 9 E 13 – REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA TENENTE VALADIM (PAMUS 1.6) 

E AVENIDA DE SANTO AMARO (PAMUS 1.7)” E NOMEAÇÃO DO RESPETIVO 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. --------------------------- 

Foi presente a informação nº 09/2020, 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, nº 156, de 16 de agosto de 2019, concurso 

público, para a execução da empreitada “Lotes 9 e 13 – Requalificação 

da Avenida Tenente Valadim (PAMUS 1.6) e Avenida de Santo Amaro (PAMUS 

1.7)”; ------------------------------------------------------------- 

2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 14 de outubro de 2019, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Anteros – Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras 

Públicas, S.A.”; ---------------------------------------------------- 
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3 – O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura 

do contrato administrativo de obras públicas, no dia 19 de novembro 

de 2019; ------------------------------------------------------------ 

4 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária é de 465.610,00 € (Quatrocentos e sessenta e cinco 

mil, seiscentos e dez euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa 

legal em vigor, com o prazo de execução da obra de 210 dias; -------- 

5 – O adjudicatário, apresentou a 17 de dezembro de 2019, o Plano de 

Segurança e Saúde no Trabalho de Estaleiros Temporários ou Móveis. -- 

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

Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da 

construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se 

necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do 

Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários 

ou móveis. ---------------------------------------------------------- 

Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003, 

foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde 

no trabalho, para a fase de execução da obra. ----------------------- 

Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pela Sr. ª Eng.ª 

Fernanda Serra, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de ser 

aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser atualizado, 

sempre que no decurso da empreitada se verifique que as condições 

iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou identificados 

novos riscos. ------------------------------------------------------- 

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

Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de 

segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido 

diploma legal, propõe-se ao executivo camarário, deliberação no 

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

1. Aprovar o Plano de Segurança e saúde em anexo; ------------------ 

2. Nomear como coordenador de segurança a Técnica Superior, Eng.ª 

Fernanda Serra; ----------------------------------------------------- 

3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa 

declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de 

segurança e a sua aceitação; ---------------------------------------- 

4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29 

de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT 

(Autoridade para as Condições de Trabalho). ------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 06 de janeiro de 2020 -------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues) ----------------------------------- 

Em Anexo: Plano de Segurança e Saúde. ------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2020.01.15. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. “REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 JARDIM DE INFÂNCIA DO CANEIRO”  

TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES ---------- 

Foi presente a informação nº 11/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 
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1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 134, de 16 de julho de 2019, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Requalificação 

e Ampliação da EB1 e Jardim de Infância do Caneiro”. ---------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 19 de agosto de 2019, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“EDIBARRA -  Engenharia e Construção, S.A.”, a execução da referida 

empreitada. -------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 19 de setembro de 2019. --- 

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

firma adjudicatária encontra-se fixado em 787.0000,00 (Setecentos e 

oitenta e sete mil euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal 

em vigor. ----------------------------------------------------------- 

5. Prazo de execução da obra, 180 dias. ---------------------------- 

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

celebrado a 23 de setembro de 2019. --------------------------------- 

7.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 30 de setembro de 2019, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 8 de Outubro de 2019. ------------------------ 

8. A empreitada de requalificação e ampliação da escola consiste na 

remodelação dos dois antigos edifícios, mantendo o jardim de infância 

no edifício Sul e criando no edifício mais a Norte biblioteca, sala 

de informática e sala de necessidades educativas especiais. Na zona a 

ampliar do novo edifício, prevê-se uma cantina, sala de professores, 

área técnica, arrumos e recreio coberto. ---------------------------- 

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

1. No inicio dos trabalhos de escavação para execução das fundações, 

constatou-se numa primeira análise visual do terreno, que numa 

sondagem a cerca de 3 metros de profundidade além de aparentemente o 

terreno ter fraca capacidade de suporte tinha o nível freático à 

profundidade de 2 metros. ------------------------------------------- 

2. Consultado o projetista, o mesmo referiu que as condições poderão 

ser muito diferentes daquelas que foram consideradas em projeto, com 

aparecimento de material argiloso e nível freático em cotas 

superiores. -------------------------------------------------------- 

3. Consultado o projeto, no dimensionamento foi considerado uma tensão 

média em combinações fundamentais sobre terreno de 200Kpa. ---------- 

4. Com o intuito de determinar a capacidade real de carga do terreno, 

foram efetuados ensaios de carga na zona das fundações a executar. -- 

5. Resultado dos ensaios, concluiu-se realmente que a capacidade de 

carga terreno é insuficiente para poder efetuar as fundações conforme 

previsto no projeto. ------------------------------------------------ 

6. No relatório dos ensaios, pode verificar-se que a capacidade de 

carga de 200Kpa considerada no projeto se verifica a profundidades 

médias superiores a 3 metros. --------------------------------------- 

7. Apos encaminhamentos do relatório geotécnico dos ensaios realizados 

ao projetista, o mesmo refere que deverão ser executados poços em 

betão ciclópico com diâmetro mínimo superior a 1.2 metros na diagonal 

das sapatas até à profundidade de 3.60 metros, devendo o betão a 

aplicar ser de uma resistência superior à apresentada no cálculo de 

projeto para a resistência do solo. Após a execução dos poços será 

seguido o projeto de estabilidade. ---------------------------------- 

8. Os trabalhos de execução de poços, visam colmatar erros de projeto, 

sendo a sua correção indispensável à adequada conclusão da empreitada 
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nos termos em que foi contratada inicialmente, pelo que se considera 

que estes trabalhos devem ser qualificados como trabalhos de 

suprimento de erros e omissões, nos termos do artigo 378º do CCP. --- 

9. Tendo em consideração que se trata de trabalhos estritamente 

necessários à execução integral da obra e respetiva execução de obra 

e dela indissociáveis, sendo ainda certo que a sua não execução 

acarretaria a impossibilidade de execução do contrato de empreitada 

ora em análise, porquanto, tecnicamente, sem a edificação das 

fundações necessárias jamais se poder avançar com as fases 

subsequentes da empreitada. ----------------------------------------- 

10. Mais, na sequencia do referido no ponto anterior, a não execução 

dos trabalhos complementares enunciados sempre determinaria custos 

acrescidos para o dono de obra, os quais foram agora objeto de 

apuramento. -------------------------------------------------------- 

11. Pelo exposto, resultam Trabalhos complementares de Suprimento de 

Erros e Omissões de projeto, com preços acordados e preços de contrato, 

apresentados em anexo em mapa de quantidades, no valor 52.903,26€, 

(Cinquenta e dois mil, novecentos e três euros e vinte e seis 

cêntimos), IVA não incluído, representando 6.72% do valor contratado. 

12. O somatório do preço dos trabalhos complementares de suprimento de 

erros e omissões, apurados até à data, verifica o limite de 10%, de 

acordo com o disposto no Artigo 370.º do Código dos Contratos Público. 

13. A par da verificação dos limites impostos pelo Código dos Contratos 

Públicos em matéria de aumento da despesa, procedeu-se à verificação 

do regime de responsabilidade aplicável aos respetivos trabalhos para 

suprimento de erros e omissões, por força do disposto no Artigo 378.º 

do referido diploma. Neste propósito, considera-se que a sua deteção 

só possível no inicio dos trabalhos de escavação para execução das 

fundações, devendo assim o encargo ser assumido pelo dono de obra. -- 

14. A estimativa orçamental proposta é constituída com preços unitários 

contratuais e preços unitários acordados. Os preços unitários 

acordados resultam da aplicação da avaliação de custos compostos, 

tendo em atenção as quantidades referidas no mapa de trabalhos e peças 

escritas, que compõem a presente informação. ------------------------ 

15. A estimativa foi obtida, tendo por base as medições referidas, às 

quais foram aplicados os preços unitários correntes e praticados na 

região em obras similares. Deste modo, os preços unitários procedem 

de custos médios unitários, resultantes de anteriores procedimentos, 

para prestações do mesmo tipo de trabalhos. Foram igualmente, tidos 

em atenção, outros fatores determinantes, tais como: o custo dos 

materiais; o custo da mão-de-obra e equipamentos; as acessibilidades; 

as quantidades; a especificidade dos trabalhos e condições de 

execução, os desperdícios e à diluição de outros custos, diretos e 

indiretos tais como estaleiro, e trabalhos associados ao cumprimento 

do plano de segurança e saúde e plano de resíduos de construção e 

demolição. --------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

1. Considerando que os Trabalhos Complementares de Suprimento de Erros 

e Omissões de projeto, de acordo com o Artigo 378.º, do Código dos 

Contratos Público, são da responsabilidade do Dono de Obra. --------- 

2. Considerando que o encargo a suportar pelo dono de obra, na presente 

modificação objetiva ao contrato, é de 52.903,26€, (Cinquenta e dois 

mil, novecentos e três euros e vinte e seis cêntimos), acrescido IVA 

à taxa legal em vigor, representando 6,72% do valor contratual. ----- 

3. Face ao exposto, propõe-se o seguinte procedimento: ------------- 
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a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

b) Aprovação dos preços não previstos no contrato, considerando que 

os mesmos, resultam de preços unitários correntes e praticados na 

região em obras similares e como tal procedem de custos médios 

unitários, resultantes de anteriores procedimentos, para prestações 

do mesmo tipo de trabalhos; ----------------------------------------- 

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

órgão executivo, dar ordem por escrito à empresa adjudicatária da 

obrigação de executar os referidos trabalhos num prazo de 5 dias, de 

acordo com o Artigo 373.º do Código dos Contratos Públicos; --------- 

d) De seguida, caso a proposta seja aprovada, deverá ser encaminhada 

para o Gabinete de Notariado e Expropriações, para ser formalizado o 

ato através da assinatura do competente contrato, devendo-se notificar 

previamente também o adjudicatário no sentido de apresentar um reforço 

de caução, destinada a garantir a celebração do contrato; ----------- 

e) De acordo com Artigo n.º 315.º do Código dos Contratos Públicos, é 

dispensa a publicitação da modificação objetiva do contrato. -------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 13 de Janeiro de 2020 --------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Mapa de medições -------------------------------------------- 

Relatório geotécnico ------------------------------------------------ 

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

MINUTA DO 1.º ADICIONAL AO CONTRATO N.º 20/2019, RELATIVO À EXECUÇÃO 

DA EMPREITADA “REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 JARDIM DE INFÂNCIA 

DO CANEIRO” – TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E 

OMISSÕES ----------------------------------------------------------- 

No dia ….. de ………….. de 2020, celebram o 1.º adicional ao contrato 

relativo à execução da empreitada “Requalificação e Ampliação da EB1 

Jardim de Infância do Caneiro” – Trabalhos Complementares de 

Suprimento de Erros e Omissões, pelo preço total de € 52 903,26 

(cinquenta e dois mil, novecentos e três euros e vinte e seis 

cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ---------------- 

Como primeiro contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, 

representado pelo Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, casado, 

natural da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 

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

Como Segundo Contratante, EDIBARRA – Engenharia e Construções, S. A., 

com sede em ……………………….., Pessoa Coletiva n.º …………….., com o mesmo 

número de matricula na Conservatória do Registo Comercial de 

…………………………, titular do Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas n.º 

………………., com o capital social de ………………. euros, legalmente 

representada por ……………….., residente em …………………………, titular do Cartão 

do Cidadão n.º …………….., válido até …./…./20….., na qualidade de 

…………………, conforme poderes constantes na ………………………….., documento que 

fica arquivado em anexo ao presente contrato. ----------------------- 

 Considerando que no passado dia 19 de setembro de 2019, foi 

celebrado um contrato de empreitada designado por “Requalificação e 

Ampliação da EB1 Jardim de Infância do Caneiro” - Contrato n.º 20/2019 

-, com a empresa “EDIBARRA – Engenharia e Construções, S.A.”, pessoa 

coletiva n.º 505 468 751, o qual foi submetido a Tribunal de Contas, 
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tendo-lhe sido atribuído o número de Processo 296/2019, (e tendo obtido 

“visto” em …………………..). ---------------------------------------------- 

 A aludida empreitada de requalificação e ampliação da referida 

escola consiste na remodelação dos dois antigos edifícios e na criação 

de uma nova ala, onde se prevê uma cantina, sala de professores, área 

técnica, arrumos e recreio coberto. --------------------------------- 

 Aquando do início dos trabalhos de escavação para execução das 

fundações, constatou-se, numa sondagem a cerca de 3 metros de 

profundida, que o terreno tinha fraca capacidade de suporte e o nível 

freático se encontra à profundida de 2 metros, isto é, em cota superior 

à considerada em projeto. ------------------------------------------- 

 Foram efetuados ensaios de carga na zona das fundações a 

executar, com o intuito de determinar a capacidade real de carga do 

terreno, concluindo-se que, a mesma é insuficiente para se poder 

efetuar as fundações uma vez que, a capacidade de carga de 200Kpa 

considerada no projeto, se verifica a profundidades médias superiores 

a 3 metros. --------------------------------------------------------- 

 De acordo com o relatório geotécnico dos ensaios realizados, o 

projetista concluiu que deverão ser executados poços em betão 

ciclópico, com diâmetro mínimo superior a 1.2 metros, na diagonal das 

sapatas, até à profundidade de 3.60 metros, devendo o betão a aplicar 

ser de uma resistência superior à apresentada no cálculo do projeto, 

para a resistência do solo. Após a execução dos poços será seguido o 

projeto de estabilidade. -------------------------------------------- 

 Os trabalhos de execução dos poços necessários à concretização 

integral da obra, visam colmatar erros de projeto, cuja correção é 

indispensável à adequada conclusão da empreitada, nos termos em que 

foi, inicialmente, contratada, considerando-se, assim, que estes 

trabalhos devem ser qualificados como trabalhos de suprimento de erros 

e omissões, nos termos do artigo 378.º do CCP. ---------------------- 

Assim, tendo em consideração que estamos perante trabalhos 

estritamente necessários à conclusão da obra e dela indissociáveis, 

uma vez que a sua não execução traduzir-se-ia na impossibilidade de 

execução da mesma, foi efetuado o apuramento dos custos acrescidos 

para o primeiro contratante, tendo-se obtido o valor de € 52 903,26 

(cinquenta e dois mil, novecentos e três euros e vinte e seis 

cêntimos), representando 6,72% do valor do contrato. ---------------- 

Nos termos da Informação/Proposta n.º 11/DOP/2020, de 13 de janeiro, 

aprovada em reunião do executivo municipal, do dia ….. de ………… de ….., 

o valor dos trabalhos complementares corresponde a € 52 903,26 

(cinquenta e dois mil, novecentos e três euros e vinte e seis 

cêntimos), representando 6,72% do preço contratual, verificando-se, 

assim, o respeito pelo limite de 10%, nos termos do artigo 370.º, do 

CCP. --------------------------------------------------------------- 

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente adicional ao contrato de empreitada tem por objeto a 

execução de trabalhos complementares de suprimento de erros e omissões 

de projeto, referentes à empreitada “Requalificação e Ampliação da EB1 

Jardim de Infância do Caneiro”, no montante de € 52 903,26 (cinquenta 

e dois mil, novecentos e três euros e vinte e seis cêntimos), 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------- 

2. Os referidos trabalhos complementares foram aprovados em reunião 

do executivo camarário, do dia ………. de …………. de 20……, na sequência da 

Informação/Proposta n.º 11/2020, da Divisão de Obras Públicas, datada 

do dia 13/01/2020. -------------------------------------------------- 
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Cláusula 2.ª ------------------------------------------------------- 

(Prazo de execução) ------------------------------------------------ 

O prazo de execução dos presentes trabalhos complementares é de 5 

dias. -------------------------------------------------------------- 

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

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1 - A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 

do primeiro contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste adicional ao contrato cabimento nas rubricas com a seguinte 

classificação: Económica: ……………; Cabimento n.º ………../2020, de 

.../.../…...; ------------------------------------------------------ 

2 – Com a assinatura do presente adicional ao contrato foi assumido o 

Compromisso Nº ……/……., de …../…../……, em cumprimento do disposto no 

n.º 2, do artigo 9.º e n.º 3, do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro e artigo 7.º, n.º 3, alínea c) do D.L. n.º 127/2012, 

de 21 de junho. ----------------------------------------------------- 

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

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, um reforço da caução, através 

de …………….., no valor de € 2 645,16 (dois mil, seiscentos e quarenta e 

cinco euros e dezasseis cêntimos), correspondendo a 5% do valor dos 

trabalhos complementares de suprimento de erros e omissões, objeto do 

presente contrato, coincidindo o seu prazo com o términus da garantia 

inicial. ----------------------------------------------------------- 

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

(Foro Competente) -------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ----------------- 

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

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e na restante legislação aplicável. - 

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

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1 – Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente adicional ao contrato 

inicial serão efetuados após a verificação dos formalismos legais em 

vigor para o processamento das despesas públicas; ------------------- 

2 – A execução do presente adicional ao contrato inicial foi autorizada 

por deliberação camarária do passado dia …… de ………. de 2020. -------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ---------------------------------------------- 

Contrato n.º   …/20. ----------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.01.14. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2020.01.15. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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1.3. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E 

PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA 

DOS ALIADOS (PAMUS 7) – PRORROGAÇÃO GRACIOSA DO PRAZO DE EXECUÇÃO -- 

Foi presente a informação nº 12/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu concurso, tendo como objeto a 

adjudicação da empreitada “Largo do Terreiro da Cavalaria – 

Remodelação Funcional e Paisagística (PARU 5 – Intervenção 2.5) e 

Requalificação da Av. dos Aliados (PAMUS 7) ------------------------- 

2. De harmonia com deliberação camarária do dia 21 de janeiro de 2019, 

o Município de Chaves adjudicou à empresa “ASG, Construções & Granitos, 

Lda ”, a execução da referida empreitada. --------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, 14 de 

fevereiro de 2019. -------------------------------------------------- 

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

firma adjudicatária encontra-se fixado em 774.832,27€ (Setecentos e 

setenta e quatro mil, oitocentos e trinta e dois euros e vinte e sete 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

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

• Prazo de execução da obra: 240 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 15 de fevereiro de 2019. ------------- 

6. A comunicação da aprovação do Plano de saúde e Segurança no trabalho 

é de 13 de fevereiro de 2019 ---------------------------------------- 

7. A obra foi ainda objeto de um contrato adicional relativo a erros 

e omissões do projeto no valor de 44.648,00€, com um prazo de execução 

de 60 dias. --------------------------------------------------------- 

8. A empresa adjudicatária vem, através de ofício que deu entrada nos 

serviços de expediente geral do Município, solicitar a prorrogação 

graciosa do prazo de execução da obra, até ao dia 13 de março de 2020, 

alegando o seguinte: ------------------------------------------------ 

i) As condições climatéricas severamente adversas para a execução dos 

trabalhos; --------------------------------------------------------- 

ii) Os achados arqueológicos; --------------------------------------- 

iii) Alguns trabalhos dependem da execução de outros, por parte de 

entidade externa – a EDP, que ainda não procedeu à conclusão dos 

mesmos. ------------------------------------------------------------ 

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

1 – A obra em causa desenvolve-se no centro da cidade, num local em 

que não existiam intervenções desde há várias décadas, o que implica 

que as diversas infraestruturas existentes se encontrassem muito 

envelhecidas e fragilizadas. ---------------------------------------- 

2 – Este facto originou diversos constrangimentos no desenvolvimento 

dos trabalhos, já que existiram inúmeras roturas nas condutas 

existentes, obrigando a paragens sucessivas para a sua reparação de 

modo a não limitar, designadamente, o abastecimento de água à população 

durante largos períodos de tempo. ----------------------------------- 

3 – Durante a execução destes trabalhos, no subsolo, foram encontrados 

alguns elementos de interesse arqueológico, o que levou a paragens 

para que fosse efetuado o seu estudo e registo. --------------------- 

4 – De igual forma, houve a limitação no desenvolvimento dos trabalhos, 

na altura da realização da Feira dos Santos, durante a montagem e 

desmontagem dos stands de exposição dos produtos e durante os dias de 

realização da mesma. ------------------------------------------------ 
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5 – A trasladação das Infraestruturas do Posto de Transformação, a 

cargo da EDP, apenas pode ser realizada no período por eles estipulado, 

condicionando o desenvolvimento de outros trabalhos. ---------------- 

6 – Estes atrasos implicaram que apenas se encontrassem reunidas 

condições para a pavimentação em dezembro, altura em que ocorreram 

chuvas intensas, tendo-se, inclusive, verificado situações de cheia e 

consequente saturação dos terrenos. --------------------------------- 

7 – Verifica-se, atualmente, que as temperaturas se encontram em 

valores muito baixos, sendo que a execução da camada de desgaste no 

pavimento não é tecnicamente aconselhável, sendo que tal deverá 

ocorrer logo que se verifiquem, durante o dia, temperaturas superiores 

a 10ºc e não se verifiquem período de chuva. ------------------------ 

8 – Os atrasos verificados implicaram igualmente uma diminuição de 

ritmo no desenvolvimento dos trabalhos na zona central – jardim do 

terreiro da Cavalaria. ---------------------------------------------- 

9 – Encontrando-se, atualmente, realizados todos os trabalhos de 

infraestruturas nos arruamentos e encontrando-se em falta apenas os 

trabalhos no jardim que consistem, essencialmente, na conclusão da 

colocação de lancis, fornecimento e colocação de mobiliário urbano e 

plantações e sementeiras, bem como na execução de elementos 

decorativos, podemos considerar que a obra se encontra em fase de 

conclusão, pelo que a pretensão do empreiteiro é aceitável. --------- 

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

1 – Face ao exposto, tendo em consideração que os trabalhos se 

encontram em fase de conclusão e dadas as circunstâncias expostas, 

propõe-se uma prorrogação graciosa do prazo de execução da obra, não 

havendo aqui direito à revisão de preços, até ao dia 13 de março de 

2020. -------------------------------------------------------------- 

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

Chaves, Divisão de Obras Públicas, 13 de janeiro de 2020 ------------ 

A Técnica Superior responsável pela fiscalização da obra ------------ 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.01.13. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2020.01.15. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. LOTE 6 – REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PORTAS DO ANJO, ALFERES JOÃO 

BATISTA, CRUZEIRO, VISCONDESSA DO ROSÁRIO E FONTE DO LEITE (PAMUS 1.1 

E 3.1) – APROVAÇÃO DE SUBEMPREITEIRO ”PEEIE”. ----------------------- 

Foi presente a informação nº 13/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2.ª Série, n.º 158 de 17 de agosto de 2018, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “LOTE 

6 – REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PORTAS DO ANJO, ALFERES JOÃO BATISTA, 

CRUZEIRO, VISCONDESSA DO ROSÁRIO E FONTE DO LEITE (PAMUS 1.1 E 3.1)”. 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 4 de outubro de 2018, o Município de Chaves adjudicou 
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à firma “HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, 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 20 de 

novembro de 2018. --------------------------------------------------- 

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

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 1 133 878,65 € (um milhão, 

cento e trinta e três mil, oitocentos e setenta e oito euros e sessenta 

e cinco cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar: ------------------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 365 dias ----------------------------- 

• Data da consignação: 4 março 2019 ------------------------------- 

• A aprovação do PSS para a fase de execução da obra, foi comunicada 

à entidade executante no dia 12 de março de 2019. ------------------- 

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

Com vista à aprovação por parte do dono de obra, para a admissão de 

subempreiteiros, a entidade executante, através de correio eletrónico, 

de 9 de janeiro de 2020, vem apresentar os documentos que respeitam 

ao contrato de subempreitada, da seguinte empresa: ------------------ 

PEEIE- Projetos, Execução e exploração de Instalações Elétricas, Lda. 

• Alvará 2090 – PUB ----------------------------------------------- 

• CONTRATO DE SUBEMPREITADA --------------------------------------- 

• CERTIDÃO DA SEGURANÇA SOCIAL ------------------------------------ 

• CERTIDÃO DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA ------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

1. Da análise dos elementos apresentados, conclui-se que o 

subempreiteiro, reúne as condições preceituadas na cláusula 48º do 

caderno de Encargos, nos artigos 383º e seguintes do CCP, nos artigos 

4.º, 5.º e 6.º do D.L. 12/04 de 9 de janeiro e da portaria 19/2004 de 

10 de janeiro, com salvaguarda inclusive do somatório dos valores 

subcontratados até à data, não ultrapassar 75% do valor global da 

obra. Neste contexto, os trabalhos subcontratados, com “PEEIE LDA, 

representam 11,55% do valor contratual. ----------------------------- 

2. Face ao exposto, ao abrigo dos referidos preceitos legais, não se 

vê qualquer inconveniente na aceitação do referido subempreiteiro, 

propondo-se que, superiormente, sejam adotados os seguintes 

procedimentos administrativos: -------------------------------------- 

a) Que a presente proposta seja agendada para a próxima reunião de 

Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação; -- 

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

órgão executivo, deverá ser notificado o adjudicatário da respetiva 

decisão. ----------------------------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Publicas, 9 de janeiro de 2020 --------------------- 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

Em Anexo: cópia da documentação do subempreiteiro ------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.01.10. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2020.01.15. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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1.5. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

“REABILITAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO JARDIM DO TABOLADO” E NOMEAÇÃO DO 

RESPETIVO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. ----------------- 

Foi presente a informação nº 19/2020, 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, nº 171, de 6 de setembro de 2019, concurso 

público, para a execução da empreitada “Reabilitação do Parque 

Infantil do Jardim do Tabolado”; ------------------------------------ 

2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 28 de outubro de 2019, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Vipeca Obras Y Servicios, S.L.”; ------------------------- 

3 – O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura 

do contrato administrativo de obras públicas, no dia 7 de janeiro de 

2020; -------------------------------------------------------------- 

4 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária é de 449.743,67 € (Quatrocentos e quarenta e nove 

mil, setecentos e quarenta e três euros e sessenta e sete cêntimos), 

acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, com o prazo de 

execução da obra de 120 dias; --------------------------------------- 

5 – O adjudicatário, através de correio eletrónico, apresentou a 14 

de janeiro de 2020, o Plano de Segurança e Saúde no Trabalho de 

Estaleiros Temporários ou Móveis. ----------------------------------- 

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

Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da 

construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se 

necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do 

Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários 

ou móveis. ---------------------------------------------------------- 

Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003, 

foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde 

no trabalho, para a fase de execução da obra. ----------------------- 

Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pela Sr. ª Eng.ª 

Madalena Branco, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de 

ser aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser 

atualizado, sempre que no decurso da empreitada se verifique que as 

condições iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou 

identificados novos riscos. ----------------------------------------- 

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

Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de 

segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido 

diploma legal, propõe-se ao executivo camarário, deliberação no 

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

1. Aprovar o Plano de Segurança e saúde em anexo; ------------------ 

2. Nomear como coordenador de segurança a Técnica Superior, Eng.ª 

Madalena Branco; ---------------------------------------------------- 

3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa 

declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de 

segurança e a sua aceitação; ---------------------------------------- 

4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29 

de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT 

(Autoridade para as Condições de Trabalho). ------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 14 de janeiro de 2020 -------------------- 
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A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues) ----------------------------------- 

Em Anexo: Plano de Segurança e Saúde. ------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2020.01.15. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.6. ADUTORA PARQUE EMPRESARIAL CHAVES – ADUTORA CANDO – SOUTELO E 

RESERVATÓRIO DE SOUTELO - AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS Nº 02/DOP/2019 

(DEFINITIVA) ------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

revisão de Preços nº 02/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, SINOP – ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A., 

no valor de 316,10 €, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2020.01.15. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 316,10 

(Trezentos e dezasseis euros e dez cêntimos), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

 

 

1.7. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E 

PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AV. DOS 

ALIADOS (PAMUS 7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 21/DOP/2019 (TRABALHOS 

ELEGÍVEIS) --------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 21/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 24.446,98 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2020.01.15. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 24.446,98 

(Vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis euros e noventa e 

oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

 

1.8. LOTE 10 E 11 – REQUALIFICAÇÃO DA AV. GENERAL RIBEIRO DE CARVALHO 

(PAMUS 1.8), RUA NADIR AFONSO, TRAVESSA NUNO ÁLVARES E RUA MÁRIO DOS 

SANTOS DELGADO (PAMUS 1.9) E RUA ARTUR MARIA AFONSO E TRAVESSA GENERAL 

RIBEIRO DE CARVALHO (PAMUS 1.10) - AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA 

Nº 01/DOP/2019 (TRABALHOS NORMAIS) ---------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Revisão de Preços Definitiva nº 01/DOP/2019, da empreitada em 

epígrafe, cujo adjudicatário é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, 

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A., no valor de 22.376,57 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2020.01.15. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 22.376,57 

(Vinte e dois mil trezentos e setenta e seis euros e cinquenta e sete 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.9. LOTE 10 E 11 – REQUALIFICAÇÃO DA AV. GENERAL RIBEIRO DE CARVALHO 

(PAMUS 1.8), RUA NADIR AFONSO, TRAVESSA NUNO ÁLVARES E RUA MÁRIO DOS 

SANTOS DELGADO (PAMUS 1.9) E RUA ARTUR MARIA AFONSO E TRAVESSA GENERAL 

RIBEIRO DE CARVALHO (PAMUS 1.10) - AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA 

Nº 02/DOP/2019 (TRABALHOS SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES) ----------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Revisão de Preços Definitiva nº 02/DOP/2019, da empreitada em 

epígrafe, cujo adjudicatário é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, 

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A., no valor de 1.057,83 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2020.01.15. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 1.057,83 

(Mil e cinquenta e sete euros e oitenta e três cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.10. LOTE 10 E 11 – REQUALIFICAÇÃO DA AV. GENERAL RIBEIRO DE CARVALHO 

(PAMUS 1.8), RUA NADIR AFONSO, TRAVESSA NUNO ÁLVARES E RUA MÁRIO DOS 

SANTOS DELGADO (PAMUS 1.9) E RUA ARTUR MARIA AFONSO E TRAVESSA GENERAL 

RIBEIRO DE CARVALHO (PAMUS 1.10) - AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA 

Nº 31/DOP/2019 (TRABALHOS A MAIS) ----------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Revisão de Preços Definitiva nº 02/DOP/2019, da empreitada em 

epígrafe, cujo adjudicatário é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, 

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A., no valor de 2.445,34 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2020.01.15. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 2.445,34 

(Dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco euros e trinta e quatro 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.11. QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA MARGEM DIREITA, ENTRE O JARDIM 

DO TABOLADO E A PONTE DE SÃO ROQUE - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 08/DOP/2020 - 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 08/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 49.971,20 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2020.01.15. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 49.971,20 

(Quarenta e nove mil, novecentos e setenta e um euros e vinte 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

1.12. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUÍS CHAVES E 

RUA DE SANTO AMARO - RELATÓRIO FINAL - ADJUDICAÇÃO. ----------------- 

Foi presente a informação nº 08/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2ª. Série, nº 216, de 11 de novembro de 2019 concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“Lote 4 – Requalificação da Rua Reis Ventura, Av. Luís Chaves e Rua 

de Santo Amaro”. ---------------------------------------------------- 

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

Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da 

empreitada à empresa “José Moreira Fernandes & Filhos, Lda.” pelo 

valor de 458.665,39 € (Quatrocentos e cinquenta e oito mil seiscentos 

e sessenta e cinco Euros e trinta e nove cêntimos), IVA não incluído. 

Promoveu-se de imediato à respetiva audiência prévia escrita, e 

esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão, nenhum dos concorrentes apresentou, qualquer sugestão 

quanto ao sentido da decisão, conforme melhor se comprova pelo 

relatório final, documento que aqui se dá, por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. --------------------------- 

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

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

facto acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo 

camarário que delibere no sentido de: ------------------------------- 

1.    Aprovação do relatório final da empreitada “Lote 4 – 

Requalificação da Rua Reis Ventura, Av. Luís Chaves e Rua de Santo 

Amaro”; ------------------------------------------------------------ 

2.   A adjudicação da empreitada à empresa, “José Moreira Fernandes & 

Filhos, Lda.” pelo valor 458.665,39 € (Quatrocentos e cinquenta e oito 

mil seiscentos e sessenta e cinco Euros e trinta e nove cêntimos), IVA 

não incluído, com um prazo de execução de 180 dias, remetendo-se o 

mesmo relatório final à entidade competente para autorizar despesa, 

no caso, a Câmara Municipal. ---------------------------------------- 

3. De salientar que o valor total da proposta (458.665,39 €) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo: 3.3.1. 0102/07030301 0103 

2017 I 16, sendo que o valor de 36.742,75 €, corresponde à rede de 

abastecimento de água; ---------------------------------------------- 

4. Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do 

CCP, a nomeação do Sr.º Eng.º Vítor Pereira, como gestor do contrato, 

com a função de acompanhar permanentemente a execução do contrato e 

elaborar o relatório de avaliação no final de obra; ----------------- 

5.  A aprovação da minuta do contrato em anexo, nos termos das 

disposições combinadas previstas na alínea d) do nº 2 do artigo 77º e 

do nº 1 do artigo 98º do CCP; --------------------------------------- 
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6. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, se remeta o procedimento ao Gabinete de Notariado e 

Expropriações, com vista à celebração do respetivo contrato com o 

adjudicatário. ----------------------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 17 de janeiro de 2020. ------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato ---------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL ----------------------------------------------------- 

Aos 06 dias do mês de janeiro 2020, na Divisão de obras Públicas, 

reuniu o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído 

pelos seguintes membros: -------------------------------------------- 

- Presidente – Maria Madalena de Sousa Durão Branco, Técnica Superior 

da Divisão de Obras Públicas; --------------------------------------- 

- 1.º Vogal – Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Técnica Superior 

da Divisão de Obras Públicas; --------------------------------------- 

- 2.º Vogal – Vítor Joaquim Fernandes Pereira, Técnico Superior da 

Divisão de Obras Públicas; ------------------------------------------ 

com o fim de tornar definitivo o relatório preliminar – sentido de 

adjudicação, no sentido de permitir a prática do ato adjudicatório, 

no âmbito do presente procedimento. --------------------------------- 

No passado dia 17 de dezembro procedeu-se á notificação do projecto 

de decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedidos 3 dias 

para se pronunciarem sobre o mesmo ---------------------------------- 

Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos concorrentes 

apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da decisão. ---------- 

Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte: ---------------- 

Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação, o sentido de 

adjudicação exposto no relatório preliminar – adjudicação da 

empreitada “Lote 4 – Requalificação da Rua Reis Ventura, Av. Luís 

Chaves e Rua de Santo Amaro” pelo valor de 458.665,39 € (Quatrocentos 

e cinquenta e oito mil seiscentos e sessenta e cinco Euros e trinta e 

nove cêntimos), IVA não incluído, à empresa “José Moreira Fernandes & 

Filhos, Lda.”, com um prazo de execução de 180 dias, remetendo-se o 

mesmo – relatório final – à entidade competente para autorizar despesa, 

no caso, a Câmara Municipal; ---------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai 

ser assinado pelos membros do júri. --------------------------------- 

O Júri -------------------------------------------------------------- 

O Presidente -------------------------------------------------------- 

Maria Madalena de Sousa Durão Branco -------------------------------- 

Os Vogais ----------------------------------------------------------- 

Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra ----------------------------- 

Vítor Joaquim Fernandes Pereira ------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO 

DA RUA REIS VENTURA, AV. LUÍS CHAVES E RUA DE SANTO AMARO”. --------- 

No dia … de ……….. de 2020, nesta cidade de Chaves, no Edifício dos 

Paços do Concelho, celebram o presente contrato de execução de 

empreitada pelo preço contratual de € 458 665,39 (quatrocentos e 

cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco euros e trinta e 

nove cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos 

do disposto no Código dos Contratos Públicos: ---------------------- 
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Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público Nº 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho 

de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

Praça de Camões, em Chaves. ---------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, LDA., com 

sede na …………………., Pessoa Coletiva nº ……………, com o mesmo número de 

matricula na Conservatória do Registo Comercial de …….., titular do 

Alvará de Construção nº …….. - PUB, com o capital social de …………. 

euros, legalmente representada por …………………., (estado civil), natural 

de…………., residente na ……………….., titular do cartão de cidadão n.º 

………….., válido até ……………., emitido pelas entidades competentes da 

Republica Portuguesa na qualidade de ……………, conforme poderes 

constantes, na ……………….. documento que fica arquivado em anexo ao 

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

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a execução da empreitada “Lote 

4 – Requalificação da Rua Reis Ventura, Av. Luís Chaves e Rua de Santo 

Amaro” pelo preço de € 458 665,39 (quatrocentos e cinquenta e oito 

mil, seiscentos e sessenta e cinco euros e trinta e nove cêntimos), 

que não inclui o IVA à taxa legal em vigor. ------------------------ 

2. A presente empreitada, foi adjudicada e aprovada a respetiva minuta 

do contrato pelo primeiro contratante ao segundo contratante, por 

deliberação camarária do dia …/…/………, em conformidade com o Projeto 

de Execução, Programa de Procedimento, Caderno de Encargos, Plano de 

Segurança e Saúde, Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição, desta empreitada, devidamente aprovados por 

deliberação camarária do dia …/…/….., nos termos da proposta 

apresentada pelo segundo contratante, bem como lista de preços 

unitários a ela anexa, documentos que aqui se dão por integralmente 

reproduzidos e que ficam arquivados junto do presente contrato. ---- 

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

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------ 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias, a contar da data do auto de consignação dos trabalhos, 

que deverá ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, a contar da 

data da assinatura do presente contrato, assumindo o segundo 

contratante o compromisso de ter a empreitada totalmente concluída 

dentro do citado prazo. --------------------------------------------- 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 

e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 

consignação, nos termos e para os efeitos previstos no nº1, do Artigo 

362º, do CCP. ------------------------------------------------------- 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o nº1 

antecedente, encontra-se prevista para o dia … de ………. de 2019. ---- 

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

(Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

estruturais; ------------------------------------------------------- 

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

não estruturais ou instalações técnicas; ---------------------------- 
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c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à 

obra, mas dela autonomizáveis. -------------------------------------- 

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de 

garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 

a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ----- 

3. Excetuam-se do disposto no nº1 as substituições e os trabalhos de 

conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e 

depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que 

se destina. --------------------------------------------------------- 

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

(Pagamentos) ------------------------------------------------------- 

1 – Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma 

periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições 

mensais a realizar de acordo com a Cláusula 26ª do Caderno de Encargos 

da empreitada objeto do presente contrato, bem como na Cláusula 32ª 

do mesmo Caderno. -------------------------------------------------- 

2 – Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a 

apresentação da respetiva fatura. ---------------------------------- 

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

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------ 

1 – A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração 

dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 

durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto 

do Decreto-Lei nº 6/2004, de 6 de janeiro. ----------------------- 

2 – A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo F… – ……….. – 

publicada no despacho n.º 1 592/2004 (2ª série), de 8 de janeiro. --- 

3 – Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem 

da revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

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

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1 - A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 

do segundo contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento nas rubricas com a seguinte classificação: 

Económica: ……….; CAB nº ………/20…, de …/…/……..; ----------------------- 

2 – Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso 

Nº ……/…….., de …/…/……., em cumprimento do disposto no nº2, do artigo 

9º e nº3, do artigo 5º, ambos da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro e 

artigo 7º, nº3, alínea c) do D.L. nº 127/2012, de 21 de junho. ------ 

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

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária ………….., 

emitida pelo ………….no valor de € 22 933,27(vinte e dois mil, novecentos 

e trinta e três euros), correspondendo a 5% do valor dos trabalhos 

objeto do presente contrato. --------------------------------------- 

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

Designação do Gestor do Contrato ----------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, a Sra. Eng.ª ………., da 

Divisão de Obras Públicas, mediante deliberação camarária do passado 

dia … de …….. de …….., com a função de acompanhar permanentemente a 

execução do contrato e elaborar o relatório de avaliação, no final da 

obra. -------------------------------------------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 
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(Foro Competente) -------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------ 

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

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 

1 – Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 

as expressas no contrato, no Caderno de Encargos, Plano de Segurança 

e Saúde, Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição, e na proposta que foi apresentada pelo segundo contratante. 

2 – Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de 

encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo 

contratante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos 

do disposto nº6, do artigo 96º, do CCP. ----------------------------- 

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

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 18/2008, de 29 de janeiro, e na restante legislação aplicável. --- 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1 – Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas; -------------------------------- 

2 – O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação do executivo camarário do passado dia 

…./…./…….;  --------------------------------------------------------- 

3 - O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi adjudicado por deliberação do executivo camarário do passado dia 

…./…/…..;  ---------------------------------------------------------- 

4 – A minuta do presente contrato foi aprovada por deliberação do 

executivo camarário do passado dia …/…/……..; ------------------------ 

5 – Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 

contrato; ---------------------------------------------------------- 

6 – Foram apresentados pelo segundo outorgante: ……………………… ----------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ---------------------------------------------- 

Contrato nº …/20. --------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                     

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2020.01.17. --------------------------------------------------------

Visto. Concordo. À Reunião do Executivo Municipal para efeitos de 

ratificação, dada a manifesta urgência em promover esta fase pré-

contratual, de modo a assegurar o cumprimento das obrigações assumidas 

em contexto de financiamento europeu. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 17.01.2020. ------------ 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 
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VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESÍDUOS 

 

 

1. INVOCAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. RICARDINA DOS SANTOS CHAVES. 

INFORMAÇÃO Nº276/DAR/2019. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº276/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

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

Na sequência de requerimento escrito, com registo de entrada nos 

serviços da Divisão de Águas e Resíduos nº10807/19, datado do pretérito 

dia 08/11/2019, Ricardina dos Santos Chaves, apresentou prescrição de 

dívida.------------------------------------------------------------- 

Em termos gerais invoca a prescrição dos valores em dívida referente 

ao processo identificado em epígrafe, por força do disposto no nº1 do 

artigo 10º, da Lei nº23/96, de 26 de Julho e ulteriores alterações.-- 

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

2.DO DIREITO:-------------------------------------------------------

a)Da prescrição de dívidas relativas a consumos de água-------------- 

A lei nº23/96, de 26 de Julho alterada pelas Leis nº12/2008 de 26 de 

Fevereiro e nº24/2008 de 2 de Junho, consagrou um conjunto de regras 

a que deve obedecer a prestação de serviços públicos essenciais, com 

vista à proteção do utente.------------------------------------------ 

Ora os serviços públicos abrangidos pelo retrocitado diploma legal são 

os serviços de fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica, 

de fornecimento de gás natural e gases de petróleo liquefeitos 

canalizados, de comunicações eletrónicas, serviços postais, serviço 

de recolha e tratamento de águas residuais e serviços de gestão de 

resíduos sólidos urbanos.-------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no nº1, do artigo 10º, da Lei nº23/96, de 26 

de Julho e ulteriores alterações, a entidade que presta o serviço 

dispõe de um prazo de seis meses para exigir ao utente o pagamento do 

valor constante da respetiva fatura, sob pena de prescrição desse 

direito.------------------------------------------------------------ 

Ou seja, caso se verifique a falta de pagamento voluntário das quantias 

constantes em determinada fatura, a entidade prestadora do serviço 

dispõe de seis meses, para realizar a propositura da respetiva ação 

ou injunção, em vista a ser ressarcida, coercivamente, do valor em 

dívida.------------------------------------------------------------- 

3. DÍVIDA----------------------------------------------------------- 

Efetivamente a fatura diz respeito à data da dívida de 30/04/2019.--- 

O documento em dívida é o seguinte:---------------------------------- 

- FAC 0100792019/0037004866 - Data de Emissão 2019-04-30 ------------ 

Valor  --------------------------------------------------- 12.199,31€   

- Cobrada Parcialmente por Encontro de Contas - 2.810,00€------------

Em dívida ------------------------------------------------- 9.389,31€ 

4. PROPOSTAS: ------------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de deliberação consubstanciada 

na declaração de prescrição da dívida, em virtude de já terem decorrido 

mais de seis meses desde a emissão das referidas faturas, nos termos 
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e para os efeitos do disposto nº nº1, do artigo 10º, da Lei nº23/96, 

de 26 de Julho e ulteriores alterações. ----------------------------  

b. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

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

c. Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

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

executivo municipal, à Divisão de Águas e Resíduos, responsável pelo 

processo. ---------------------------------------------------------- 

Chaves, 04 de dezembro de 2019. ------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas ------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes) --------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 20.12.2019.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fazer 

baixar o presente assunto à unidade orgânica responsável pela 

respetiva tramitação técnica, a fim de que a mesma possa explicitar 

melhor os fundamentos justificadores da declaração de prescrição da 

dívida. ------------------------------------------------------------ 

 

 

2. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS - 

CONCURSO PÚBLICO Nº 15/SC/2019 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E 

TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE CHAVES. -------------- 

Foi presente a informação, identificada em epígrafe, cujo o teor se 

transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—---------------- 

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, pelas 

catorze horas, no Gabinete do Chefe da Divisão de Águas e Resíduos, 

reuniu o júri designado para o procedimento identificado em epígrafe, 

constituído pelos seguintes membros:---------------------------------  

- Presidente: Eng.º Delmar Fernandes, Chefe da Divisão de Águas e 

Resíduos;-----------------------------------------------------------  

- 1º Membro efetivo: Eng.º Paulo Branco, Técnico Superior;-----------  

- 2º Membro efetivo: Eng.ª Luís Braz, Técnico Superior.--------------  

A reunião teve por fim analisar o pedido deprorrogação de prazo para 

apresentação de propostas, no âmbito do procedimento “Concurso Público 

nº 15/SC/2019 – Prestação de Serviços de Recolha e Transporte de 

Resíduos Urbanos no Município de Chaves”, apresentado pela empresa RRI 

- Serviços Ambientais, S.A,em 07/01/2020 11:23:02, via plataforma 

eletrónica, alegando o seguinte: ”atendendo ao período festivo que 

atravessámos e que resultou numa diminuição muito significativa do 

prazo efetivo disponível para a preparação de uma proposta 

tecnicamente sustentada, baseada na exaustiva recolha de informação 

factual sobre o serviço a prestar(…)”.------------------------------- 

Face ao exposto, e em sintonia com argumentação já aduzida em sede do 

respetivo relatório de erros e omissões, datado de 27/12/2019, importa 

esclarecer o seguinte:-----------------------------------------------

-No programa do procedimento de concurso público, foi fixado o prazo 

de 30 dias para a apresentação das propostas, respeitando os limites 

mínimos previsto no artigo 135.º do CCP, uma vez que o CCP, não fixa 

limites máximos. O prazo foi fixado tendo em consideração os princípios 

da proporcionalidade (adequação entre a complexidade dos aspetos que 

foram submetidos à concorrência e o prazo de resposta disponibilizado 

aos concorrentes) e da igualdade (prevenir que um dos concorrentes 

fique em posição privilegiada face à restante concorrência).---------
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-Analisado o pedido de prorrogação apresentado pelo interessado, com 

o enquadramento do n.º 3 e 4, do artigo 64.º do CCP, o Júri do 

procedimento entende que a fundamentação utilizada não reflete o 

interesse da generalidade dos possíveis concorrentes e prestação de 

serviços.-----------------------------------------------------------

-Deste modo, e com o enquadramento supra referido o órgão competente 

para a decisão de contratar deve pronunciar-se sobre o pedido de 

prorrogação de prazo, no cumprimento do n.º 4 do artigo 64.º do CCP, 

tendo presente que o Júri do Procedimento propõe o indeferimento do 

pedido, dado que a fundamentação apresentada pelo interessado não 

salvaguarda alguns princípios fundamentais da contratação pública, 

nomeadamente a Igualdade e Concorrência.----------------------------- 

Sequencialmente, dando cumprimento ao disposto no nº4 do artigo 64º 

do citado Código, devem ser notificados a todos os interessados do 

teor integral da deliberação que vier a ser tomada pelo executivo 

municipal----------------------------------------------------------- 

O júri--------------------------------------------------------------

(Delmar Fernandes, Engº)---------------------------------------------

(Paulo Branco, Eng.º)------------------------------------------------ 

(Luís Braz, Eng.º)--------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2020.01.08. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião do Executivo municipal para ratificação. - 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 08.01.2020. ------------ 

 

 

3. FATURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INFORMAÇÃO Nº13/DAR/2020. ------ 

Foi presente a informação nº13/DAR/2020, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—- 

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

Em resposta ao ofício enviado em 2019/11/14 dentro do prazo de direito 

a resposta  preconizado pelo CPA à deliberação de 28 de outubro de 

2019 relativa à informação 214/DAR/2019, informo que:---------------- 

Ponto 1 do requerente: A suposta dívida tem a ver simplesmente com o 

saneamento uma vez que na aldeia de Anelhe não se paga o consumo de 

água---------------------------------------------------------------- 

Resposta:----------------------------------------------------------- 

A faturação refere-se a resíduos sólidos e águas residuais, e não, 

conforme indica, apenas saneamento.---------------------------------- 

Ponto 2 do requerente: A suposta dívida refere-se a anos em que a 

habitação não se encontrava ligada ao saneamento público devido às más 

condições de habitabilidade------------------------------------------ 

Resposta:----------------------------------------------------------- 

Durante os anos em causa houve pagamentos de faturas em 2013, 

2012,2011, 2010 e 2009-----------------------------------------------  

A partir de agosto de 2017 passou a pagar todas as faturas tendo 

falhado a de outubro de 2017, tendo o ramal - segundo indica -  sido 

executado em 2018/06/25, sendo, pois, incorreta a afirmação que 

começou a pagar só a partir de 2019/06/25.--------------------------- 

Nunca avisou os serviços da casa não estar habitável, não sendo 

possível à partida determinar o estado em que se encontrava desde 

2009.---------------------------------------------------------------  

Se existiu um episódio de faturas pagas nos anos de 2009 e 2010 que 

se prende com o fato de ter cedido a casa a um familiar a título 

gracioso enquanto executava obras de restauro e ampliação na 

habitação, deveria ter apresentado a licença camarária respetiva para 
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determinar que tipo de obras foram executadas, pondo-se a questão se 

estas obras não foram executadas para a tornar habitável.------------ 

Ponto 3 do requerente: Em anexo seguem documento comprovativos do que 

se afirma no nº2----------------------------------------------------- 

Resposta:----------------------------------------------------------- 

Os documentos entregues não demonstram a falta de habitabilidade da 

habitação.---------------------------------------------------------- 

Ponto 4 do requerente: A insistência nesta cobrança leva-me a pensar 

que da parte administrativa e jurídica existe um desconhecimento real 

dos fatos inerentes a este processo de cobrança---------------------- 

Resposta:----------------------------------------------------------- 

Os elementos entreues não demonstram a factualidade indicada pela 

requerente pois se em 2009 e 2010 sito….um famíliar a título gracioso 

enquanto executava obras de restauro e ampliação na habitação…. dá a 

entender que foram feitas obras de modo a tornar a habitação mais 

habitável por outro lado, no resumo cronológico entregue, diz que a 

junta de freguesia lhe pediu uma verba para ligação do ramal e que a 

mesma foi paga.------------------------------------------------------  

Mostra assim um total conhecimento da existência dum ramal de 

saneamento e por outro lado recebeu as faturas tendo pago algumas como 

indicado no ponto 2-------------------------------------------------- 

Ponto 5 do requerente: A não prestação do serviço a que se refere a 

faturação nos anos de 2011 a 2017 inclusive, pressupõe uma cobrança 

indevida de serviços------------------------------------------------- 

Resposta:----------------------------------------------------------- 

A ligação do imóvel ao sistema público de saneamento, assim como ao 

sistema público de abastecimento de água, constitui uma obrigação do 

respetivo proprietário, à luz da previsão constante nos artigos  59.º 

e 69.º do Decreto-lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, na atual redação, 

consubstanciando a violação de tal obrigação uma contraordenação, 

prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 72.º do enunciado diploma 

legal.-------------------------------------------------------------- 

Assim, se efetivamente o requerente de algum modo não tinha 

anteriormente ligado, sempre poderia incorrer numa coima que pode ir 

até 3740€, conforme dispõe o n.º 2 do artigo 72.º do já referido 

diploma.------------------------------------------------------------ 

O ESAR indica o seguinte:--------------------------------------------  

“Se existir rede pública de abastecimento de água ou de saneamento de 

águas residuais disponível a menos de 20 metros do limite da 

propriedade é obrigatória a ligação à rede. Nestas situações devem ser 

abandonadas as soluções privativas de abastecimento de água para 

consumo humano ou de drenagem de águas residuais (furos e outras 

captações, assim como fossas sépticas) até aí utilizadas.------------ 

As soluções privativas só podem ser licenciadas pela autoridade 

ambiental nos casos em que as redes públicas não se encontrem 

disponíveis aos utilizadores.---------------------------------------- 

As licenças já emitidas podem ser revistas ou revogadas a partir do 

momento em que passem a estar disponíveis as redes públicas, ou podem 

mesmo caducar se essa for uma condição imposta no momento da respetiva 

emissão.------------------------------------------------------------ 

As autoridades ambientais devem ainda fiscalizar a existência de 

soluções sem licença ou a manutenção de soluções licenciadas após o 

utilizador ter disponível a rede pública.---------------------------- 

A obrigação de ligação justifica-se como forma de garantir a qualidade 

da água consumida, o tratamento adequado dos efluentes e a gestão 

racional e sustentada dos recursos hídricos.------------------------- 
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A essa obrigação de ligação corresponde um dever dos municípios, ou 

das respetivas entidades gestoras, de promoverem a cobertura 

tendencialmente universal do território com redes públicas de água e 

saneamento.--------------------------------------------------------- 

O incumprimento da obrigação de ligação constitui contraordenação 

punível com coima que pode ir até 3 740 euros caso o infrator seja 

pessoa singular e até 44 890 euros se for pessoa coletiva.”---------- 

Por outro lado, no resumo cronológico, diz que a junta de freguesia 

lhe pediu uma verba para ligação do ramal e que a mesma foi paga.---- 

Ponto 6 do requerente: Assim perante o conteúdo dos pontos 2,3 e 5 não 

me sinto devedora das verbas exigidas-------------------------------- 

Resposta:----------------------------------------------------------- 

Os documentos entregues, como atrás se pôde inferir, não trazem novos 

dados que possam alterar a direção da deliberação anterior----------- 

Ponto 7 do requerente: A ligação ao ramal de saneamento foi requerida 

por mim em carta enviada aos serviços de águas e resíduos como pode 

ser comprovado pela presença do Sr. Fiscal que se deslocou ao local 

em 25/06/2019. Data a partir da qual foram satisfeitos todos os 

pagamentos inerentes aos serviços de saneamento.--------------------- 

Resposta:----------------------------------------------------------- 

A partir de Agosto de 2017 passou a pagar todas as faturas tendo 

falhado a de Outubro de 2017 sendo o ramal segundo indica foi executado 

em 2018/06/25, sendo, pois, incorreta a afirmação que começou a pagar 

só a partir de 2018/06/25-------------------------------------------- 

CONCLUSÃO----------------------------------------------------------- 

Assim  de acordo com as razões de fato e de direito expostas, tomo a 

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

a) Que seja mantido o teor das propostas vertidas na informação 

técnica n.º 214/DAR/2019, documento cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, sustendo-se, 

nessa justa medida, inalterável a decisão já tomada pelo órgão 

executivo, em sua reunião ordinária realizada no dia 28 de outubro de 

2019;--------------------------------------------------------------- 

b) Que seja aprovada a presente informação técnica n.º 214/dar/2019, 

consubstanciada em indeferir o pedido formulado pelo requerente, após 

notificação e pronúncia em sede do instituto de audiência dos 

interessados, agora de modo definitivo;------------------------------ 

c) Alcançando tal desiderato, deverá a requerente, ser devidamente 

notificada da deliberação definitiva sobre a matéria em apreciação, 

no estrito cumprimento das regras previstas no artigo 127.º do Código 

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

d) Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

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

executivo municipal, aos serviços municipais.------------------------ 

Chaves, 09 de Janeiro de 2020.--------------------------------------- 

O Chefe de Divisão no uso de competências delegadas------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 13.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. JULIANA TIMÓTEO NERI. INFORMAÇÃO 
Nº12/DAR/2020. ----------------------------------------------------- 
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Foi presente a informação nº12/DAR/2020, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—- 

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

Deu entrada na Divisão de Águas e Resíduos em 16 de dezembro de 2019, 

um pedido em nome de Juliana Timóteo Neri, contribuinte n.º257181814, 

a solicitar o pagamento em prestações, de uma dívida contraída junto 

do Município de Chaves, a título de consumos de água, recolha de águas 

residuais e resíduos sólidos urbanos efetuados e não pagos, numa 

instalação  na Praceta da Formiguinha, Lote 12, 1º Trás, em Chaves.-- 

A 17 de dezembro de 2019, foi solicitado à Divisão de Recursos Humanos 

informação sobre a impossibilidade económica do requerente.---------- 

A 08 de janeiro de 2020, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº02/SHSDPC Nº02/2020, que a Srª Juliana Timóteo 

Neri, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de 

liquidar, o valor da dívida, em 30 prestações.----------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal, desde que seja demonstrada a impossibilidade do sujeito 

passivo para efetuar o pagamento em dívida;-------------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, a dívida atual da requerente, corresponde à data 

de apresentação do pedido era de 651,51 €+juros.--------------------- 

Considerando que, a requerente, demonstrou, de livre e espontânea 

vontade, a intenção de liquidar, o valor da dívida em 30 prestações.- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 651,51€+juros, 

em 30 prestações mensais;-------------------------------------------- 

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

nos termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

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

c) Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

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

executivo municipal, à Divisão de Águas e Resíduos.------------------ 

Chaves, 09 de janeiro de 2020.--------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 15.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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2.1. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E 

DA DÍVIDA PÚBLICA – IGCP, EPE – CESSÃO DOS CRÉDITOS DO ACORDO DE 

REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS, CELEBRADO COM A EMPRESA ÁGUAS DO NORTE S.A, 

JUNTO DO BEI – BANCO EUROPEU DO INVESTIMENTO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

03/ DGF/2020. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que, nos termos da alínea b), do nº 2, do artº 4, 

do Decreto-Lei nº 5/2019, de 14 de janeiro, veio a Assembleia 

Municipal, em sua sessão ordinária realizada em 30/01/2019, a aprovar 

a minuta de Acordo de Regularização de dívidas celebrado entre o 

Município de Chaves e a empresa Águas do Norte, S.A., em 04/02/2019, 

tendo em vista a regularização de dívidas vencidas e reconhecidas a 

tal entidade gestora de sistema multimunicipal de abastecimento de 

água ou saneamento de águas residuais, pelo período de 20 anos, no 

montante de capital e juros de 4.854.373,96€, deduzido do benefício 

legal de 30%, no perdão de juros; ----------------------------------- 

2. Considerando que, se encontra previsto, no artº5, do aludido 

Decreto-Lei, a possibilidade de ocorrer a Cessão dos créditos a 

terceiros, pelas Entidades Gestoras sobre as Entidades Utilizadoras 

objeto de Acordo de Regularização de Dívida, sendo que, tal cessão é 

efetuada sem recurso e não depende da aceitação das Entidades 

Utilizadoras, devendo ser notificada pela Entidade Gestora à Entidade 

Utilizadora, só produzindo efeitos relativamente a esta, a partir da 

data dessa notificação; --------------------------------------------- 

3. Considerando que, no passado dia 26 de dezembro do corrente ano, 

foi rececionada no Município, uma comunicação, refa. CE-8813/2019, por 

parte da empresa Águas do Norte, S.A., através da qual foi informado, 

o Município, da intenção em promover uma cessão dos créditos 

domiciliados no referido Acordo Regularização de Dívidas ao Banco 

Europeu de Investimento, com sede no Luxemburgo, na sequência de 

negociações mantidas entre as empresas do Grupo Águas de Portugal, 

SGPS,S.A. e o BEI, levando em linha de conta que, tal instituição 

bancária assegura a confiança indispensável para a prossecução da 

operação e demonstra a necessária fiabilidade e a solidez financeira 

na gestão dos créditos a transmitir; -------------------------------- 
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4. Considerando que, mediante proposta GAP/121/2019, de 30/12/2019, 

veio a ser aprovada, em reunião do órgão executivo, realizada em 

06/01/2020, a referida cessão dos créditos decorrentes do Acordo de 

Regularização de Dívidas celebrado entre o município e a empresa Águas 

do Norte, S.A., ao BEI – Banco Europeu do Investimento, com aplicação 

de taxa de juros fixa, a 10 anos, de 0,669%, nos termos das respetivas 

minutas em anexo, operacionalizando a aceitação da celebração do 

contrato de cessão de crédito entre a empresa Águas do Norte, S.A. e 

o BEI - Banco Português do Investimento e posterior remessa ao Tribunal 

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

5. Considerando que se verifica urgente a operacionalização do 

contrato de cessão de créditos, garantindo a rigorosa preparação da 

documentação que lhe dará suporte legal e, bem assim a correta 

instrução para remessa ao Tribunal de Contas, importa acautelar, nos 

termos do previsto no Decreto-Lei nº 5/2019, de 14 de janeiro, os 

pressupostos indispensáveis à sua formalização, a saber: ------------ 

 Abertura de conta bancária junto da Agência de Gestão da 

Tesouraria e da dívida Pública – IGCP, EPE, para efeitos de cumprimento 

do regime previsto nos nºs 1 e 2 do artº6º do referido Decreto Lei, a 

partir da qual serão realizadas as transferências das prestações 

devidas no quadro da execução do Acordo de Regularização de dívidas; 

 Celebração de contrato de penhor sobre o saldo da conta bancária 

aberta junto da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – 

IGCP, EPE. ---------------------------------------------------------- 

6. Considerando ainda que, nos termos previstos no ponto 2.9.10.1.2 

do POCAL, “A abertura de contas bancárias é sujeita a prévia 

deliberação do órgão executivo, devendo as mesmas ser tituladas pela 

autarquia e movimentadas simultaneamente pelo tesoureiro e pelo 

presidente do órgão executivo ou por outro membro deste órgão em quem 

ele delegue;” ------------------------------------------------------- 

II - Proposta: ------------------------------------------------------ 

1 – Face ao exposto, tendo em vista a abertura de conta bancária, 

junto da Agência de Gestão da Tesouraria e da dívida Pública – IGCP, 

EPE, para efeitos de cumprimento do regime previsto nos nºs 1 e 2 do 

artº6º do referido Decreto-Lei, a partir da qual serão realizadas as 

transferências das prestações devidas no quadro da execução do Acordo 

de Regularização de dívidas, e face à urgência na operacionalização 

da cessão de créditos ao BEI - Banco Europeu do Investimento, com sede 

no Luxemburgo, tendo em conta o volume de documentação a preparar e 

objeto de termo de autenticação, tomo a liberdade de sugerir ao Sr. 

Presidente da Câmara, a adoção da seguinte estratégia procedimental: 

1.1 - Que seja autorizada, a presente proposta, pelo Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, tendo em vista assegurar a legal e eficaz 

concretização das obrigações previstas e atinentes à operacionalização 

da aludida cessão de créditos, designadamente a abertura de conta 

bancária junto da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública 

– IGCP, EPE  e, posteriormente, a sua submissão, à Câmara Municipal, 

para ratificação de tal decisão administrativa, nos termos do disposto 

no artigo nº 164º do CPA; ------------------------------------------- 

1.2 – Em caso de aprovação do teor da presente proposta, que seja 

remetido, de imediato, para a Agência de Gestão da Tesouraria e da 

Dívida Pública – IGCP, E.P.E, o formulário em anexo, devidamente 

preenchido, assinado e com selo branco, em uso no Município, no 

cumprimento das instruções disponibilizadas, via mail, remetido por 

tal organismo e do qual se anexa cópia, por forma a agilizar a abertura 

da referida conta bancária; ----------------------------------------- 



                                                                F. 105 

                                                                  _____________________ 
 

2 - Posteriormente, deverá ser celebrado contrato de penhor sobre 

o saldo da conta bancária aberta junto da Agência de Gestão da 

Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, EPE., nos termos do anexo “II 

– Contrato de Penhor” e respetivos documentos que o integram. ------- 

Chaves, 07 de Janeiro de 2020 --------------------------------------- 

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

(Dr.ª Márcia Santos) ------------------------------------------------ 

Anexos: ------------------------------------------------------------ 

Formulário “Ficha de cliente” – AGTDP; ------------------------------ 

Comunicação, via mail, da AGTDP – instruções ------------------------ 

Minuta de contrato de penhor do saldo da conta bancária (ordem 

movimentação de depósito      caução ordem de cancelamento do depósito 

caução) ------------------------------------------------------------ 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2020.01.07. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Aprovo a estratégia procedimental preconizada nesta 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 07.01.2020. ------------ 

 

 

2.2. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS DESTINADOS À 

EXCLUSIVA AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA DE OUTROS EMPRÉSTIMOS EM VIGOR/ ATÉ 

9.120.342,51€. EMLP PARA SANEAMENTO FINANCEIRO (CGD) = 2.380.371,39€ 

EMLP PARA SANEAMENTO FINANCEIRO (BPI) = 6.739.971,12€. PEDIDO DE 

APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

04/DGF/2020. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento da Informação/Proposta n.º 43/DGF/2019, aprovada pelo 

órgão executivo em 9 de dezembro de 2019 e sancionada pelo órgão 

deliberativo em sessão ordinária de 18 de dezembro de 2019, relativa 

à contratação de empréstimo de médio e longo prazo, identificado em 

epígrafe, cumpre-me promover a submissão da minuta do contrato, 

oportunamente apresentada pelo Banco BPI, à próxima reunião do órgão 

executivo municipal, para aprovação do respetivo clausulado. -------- 

Mais se informa, que, para os devidos efeitos, fica desde já autorizado 

o Sr. Presidente da Câmara Municipal, na outorga do respetivo contrato 

de empréstimos, a celebrar. ----------------------------------------- 

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

Chaves, 07 de janeiro de 2020 --------------------------------------- 

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

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

Anexo: Minuta do Contrato de Empréstimo ----------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2020.01.08. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação, deliberação quanto 

ao proposto. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.3. 15ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2019 - REGRA DO 

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL NAS MODIFICAÇÕES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N  

05º/DGF/2020. ------------------------------------------------------ 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando, o artº40º da Lei n.º 73/2013, de 3/set (RFALEI) 1, sob 

a epígrafe “Equilíbrio orçamental”, prevê-se o seguinte: ------------ 

1.  Os orçamentos das entidades do setor local prevêem as receitas 

necessárias para cobrir todas as despesas. -------------------------- 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a receita corrente 

bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida 

das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos. ----- 

3.  O resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente deduzido 

das amortizações pode registar, em determinado ano, um valor negativo 

inferior a 5% das receitas correntes totais, o qual é obrigatoriamente 

compensado no exercício seguinte. ----------------------------------- 

4. Para efeitos do disposto no n.º 2, considera-se amortizações 

médias de empréstimos de médio e longo prazos o montante corresponde 

à divisão do capital contraído pelo número de anos do contrato, 

independente do seu pagamento efetivo. ------------------------------ 

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

Considerando, que, independentemente da terminologia adotada nas 

normas citadas, o cumprimento da referida regra de equilíbrio 

orçamental deve ser garantido, relativamente a cada ano económico, nos 

momentos seguintes: ------------------------------------------------- 

1 - No momento da elaboração do orçamento, em mapa (com um conteúdo 

que permita aferir a situação em termos da regra de equilíbrio – cfr. 

infra) a integrar o documento previsto no artigo 46.º, nº1, al. a), 

do RFALEI; ---------------------------------------------------------- 

2 - Quando da elaboração de eventuais modificações, em mapa específico 

(com um conteúdo idêntico ao referido anteriormente) que deve 

acompanhar e integrar a respetiva proposta apresentada, no caso, o 

Presidente da Câmara, com competências delegadas, para aprovação; --- 

3 - Ao nível da execução orçamental, em mapa (com um conteúdo idêntico 

ao referido anteriormente) a incluir no relatório de gestão que integra 

os documentos de prestação de contas. ------------------------------- 

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

Face ao exposto, a seguir se traduz em quadro de monitorização, do 

aludido art.º 40º, o cumprimento de tal regra à data atual. --------- 

a) Aquando da Elaboração/aprovação orçamento inicial – 2019: ------ 

Valor Validação

30.551.600,21 €   

24.613.338,07 €   

2.681.694,12 €     

30.551.600,21 €   

24.613.338,07 €   

5.938.262,14 €     

2.681.694,12 €     

3.256.568,02 €     

30.551.600,21 €   

1.527.580,01 €     

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2019

Total das receitas correntes totais (6) Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5%

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2019 

Situação de 

Cumprimento

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2019

Saldo Corrente (3) = (1) - (2)

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4)

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) - (4)

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

Situação de 

Cumprimento

Apuramento do saldo corrente

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2019 
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b) Em cada modificação orçamental/execução periódica: ------------- 

 

 

Chaves, 14 de janeiro de 2020 --------------------------------------- 

A Chefe de Divisão, ------------------------------------------------- 

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

Anexo: Mapa da 15ª Modificação aos Documentos Previsionais 2019 ----- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2020.01.15. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A reunião de Câmara, para conhecimento. ------------

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

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

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

 

 

 

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

Ausentou-se da sala a Vereadora do Partido Social Democrata, Dra. 

Maria Manuela Pereira Tender, quando eram 17:30 horas, por motivos 

profissionais. -----------------------------------------------------

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. REALIZAÇÃO DO ENCONTRO TEMÁTICO INTITULADO “OBRA, VIDA E MITO: 

CAMÕES POR CHAVES” | 06 E 07 MARÇO -  INFORMAÇÃO Nº003/DSC/2020, DA 

DRA. FILIPA LEITE DE 06.01.2020 ------------------------------------- 

Valor Validação

30.171.421,00 €   

23.918.564,31 €   

2.681.694,12 €     

30.171.421,00 €   

23.918.564,31 €   

6.252.856,69 €     

2.681.694,12 €     

3.571.162,57 €     

30.171.421,00 €   

1.508.571,05 €     

Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)

REGRAS ORÇAMENTAIS

(2) Despesa corrente paga

Despesa corrente paga

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

(1) Valor das receitas correntes brutas previstas para 2019 

(corrigidas)

Apuramento do saldo corrente

Situação de 

Cumprimento
Saldo Corrente (3) = (1) - (2)

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4)

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) - (4)

Total das receitas correntes totais (6)

5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5%

Artigo 40º

Receitas correntes brutas previstas para 2019 (corrigidas)

Situação de 

Cumprimento

DATA: 20-12-2019
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I Enquadramento -----------------------------------------------------

1. Chaves enquanto cidade cultural e educadora, com instituições de 

ensino formais e não formais, que devem colaborar entre si, permitindo 

a troca de experiências e espírito de cooperação, pretende realizar 

um Encontro Temático subordinado ao tema “Obra, Vida e Mito: Camões 

por Chaves”. -------------------------------------------------------- 

2. Chaves, Lisboa e Alenquer reivindicam a honra de serem o berço 

de nascimento de Camões, sendo que Chaves guarda na memória do poeta 

a praça a ele dedicada, pois os Camões eram os senhores de Vilar de 

Nantes. Aqui, um edifício em ruínas conhecido como “Casa de Camões” 

poderá ter pertencido ao avô e, segundo algumas versões da história, 

terá sido o seu local de nascimento. Ambas as afirmações são 

improváveis, não existem evidências concretas nesse sentido, mas fazem 

parte da mitologia que acompanha Camões, que se pretende, agora, 

aflorar. -----------------------------------------------------------  

3. O encontro, que se pretende de acesso gratuito e universal, será 

realizado nos dias 06 e 07 de março, no Museu de Arte Contemporânea 

Nadir Afonso, permitindo o envolvimento do público, em geral, e da 

comunidade educativa, em particular. -------------------------------- 

4. Com a promoção do presente encontro é pretensão do Município que 

este se venha a revelar determinante para elevar o nível científico e 

a literacia desta região do interior do país, em particular. -------- 

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

1. Considerando que o Município de Chaves pretende organizar, em 

parceria com o Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos (CIEC), 

o Encontro Temático que versa a “Obra, Vida e Mito: Camões por Chaves”. 

2. Considerando a experiência, a atividade relevante e intensa de 

índole cultural e cientifica, desenvolvidas CIEC no contexto do meio 

académico, cultural e junto da comunidade educativa. ---------------- 

3. Considerando que se pretende realizar o Encontro Temático no 

Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, com capacidade máxima para 

99 lugares sentados. ------------------------------------------------ 

4. Considerando que o Município de Chaves pretende realizar as 

despesas necessárias para a boa organização, divulgação e dinamização 

do evento, nomeadamente: --------------------------------------------  

 Assegurar os custos inerentes às deslocações e alojamentos dos 

oradores; ---------------------------------------------------------- 

 Assegurar os custos de refeições e coffee-breaks integrados no 

evento; ------------------------------------------------------------ 

 Promover recolha de expressão popular relativa ao conhecimento 

sobre Camões, com realização e produção de vídeo (aprox. 10 min) 

 Disponibilizar o local para a realização do evento; ----------- 

 Garantir e desenvolver a identidade visual, com proposta gráfica 

e para suporte multimédia, com respetiva produção; ------------------ 

 Diligenciar a promoção do encontro, de forma articulada com o 

Gabinete de Protocolo e Comunicação; --------------------------------  

 Receção / confirmação das inscrições dos participantes, através 

de inscrição em formulário online desenvolvido para esse fim (google 

forms); ------------------------------------------------------------ 

 Assegurar os convites aos Agrupamentos de Escolas do concelho, 

ACISAT, ADRAT, Escola Profissional de Chaves, Associação Aquavalor, 

Centro de Formação Profissional de Chaves, Escola Superior de 

Enfermagem Cruz Vermelha Portuguesa - Alto Tâmega, Centro 

internacional de ensino e investigação Fernão de Magalhães, entre 

outros; ------------------------------------------------------------ 
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 Agilizar, junto do Centro de Formação de Professores de Chaves, 

o processo de certificação do encontro. ----------------------------- 

5. Considerando que o Centro Interuniversitário de Estudos 

Camonianos ficará responsável por: ---------------------------------- 

 Endereçar convites aos Keynote Speakers e outros convidados que 

entenda oportunos; -------------------------------------------------- 

 Estruturação do programa do Encontro; ------------------------- 

 Elaboração da ficha de avaliação tendente à acreditação da 

formação, cujos destinatários serão os Professores de Português do 

Ensino Básico e Secundário. ----------------------------------------- 

6. Considerando que, compete ao executivo municipal deliberar, no 

uso das competências determinadas no artigo 33º do Anexo I, da Lei nº 

75/2013 de 12 de setembro, nos termos da alínea u) apoiar atividades 

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

outra de interesse para o município, nos termos da alínea u); ------- 

7. Considerando, ainda, que, no uso das competências determinadas 

pelo disposto nas disposições combinadas nas alíneas  f) e g), do 

número 1, do artigo 35º do Anexo I, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, 

pode, legalmente, o Presidente da Câmara aprovar os projetos, 

programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação de  

empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja autorização de despesa 

lhe caiba e autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao 

limite estipulado por lei ou por delegação da câmara municipal, com a 

exceção das referidas no n.º 2 do artigo 30.º. ---------------------- 

III – Estimativa Orçamental Prevista para a Realização do Evento ---- 

1. Com base em preços unitários de serviços equivalentes, e em 

consultas preliminares de mercado, estima-se que o investimento 

necessário para desenvolver o encontro temático, seja de, 

aproximadamente, 13.500,00€ (treze mil e quinhentos euros), IVA 

incluído. ---------------------------------------------------------- 

2. O valor estimado, destinado à contratação dos vários serviços 

inerentes à logística, à promoção, à realização e à animação do 

encontro temático, distribui-se pelas componentes indicadas no quadro 

sinótico infra: ----------------------------------------------------- 

 

OBRA, VIDA E MITO: CAMÕES POR CHAVES 

Componentes da estimativa orçamental 

 

Valor 

Total 

c/IVA  

Comunicação/divulgação em jornais e rádio. 1.250,00€ 

Momento musical de abertura / encerramento 500,00€ 

Concerto noturno aberto à comunidade   2.200,00€ 

Produção gráfica de material (outdoor, mupis, roll-up, 

pendões, pastas, programas, diplomas, cartazes, lápis, 

lanyards, crachás, t-shirts, ímans).  

3.300,00€ 

Publicação dos textos  2.500,00€ 

Alojamento oradores 1.000,00€ 

Transporte oradores 500,00€ 

Refeições oradores, comissão organizadora e convidados 

(dia 06 – almoço e jantar e almoço dia 07) 
1.250,00€ 

2 Coffee-breaks (120 participantes e oradores) 1.000,00€ 

TOTAL 13.500,00€ 

3.Prevê-se que todos os procedimentos sejam promovidos pelo setor de 
aprovisionamento, da Divisão de Gestão Económica e financeira, com a 

colaboração e acompanhamento da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade. --------------------------------------------------- 

IV - Proposta em Sentido Estrito ------------------------------------ 
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Atendendo às razões de facto e de direito acima enunciadas, sou a 

submeter a aprovação da seguinte proposta: --------------------------  

a) Que seja autorizada, pelo executivo municipal, a realização do 

Encontro Temático designado por “Obra, vida e mito: Camões por Chaves”. 

b) Que sejam autorizadas as despesas a contratualizar para a 

realização do evento, previstas no quadro supra. -------------------- 

c) Caso a decisão venha a merecer acolhimento favorável deverá, 

seguidamente, a presente informação / proposta ser remetida para a 

Divisão de Gestão Financeira, com vista à atribuição de cabimento, em 

cumprimento com o LCPA, das despesas que se vierem a mostrar 

estritamente necessárias para o bom desenvolvimento do projeto; ----- 

À consideração do Chefe da DSC, Arqt. Rodrigo Moreira. -------------

Anexo: Programa preliminar ----------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DA DSC, ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 13-01-

2020. -------------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À Consideração superior ---------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2020.01.15. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Proceda-se conforme o proposto. -------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ----------------------------------

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

Concluída a análise, discussão e votação de todos os assuntos, e antes 

de proceder ao encerramento da presente reunião, o Senhor Presidente 

da Câmara, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, deu a palavra aos presentes que 

mostraram interesse em intervir, na presente reunião, nos termos do 

disposto do nº. 2, do artigo 49º, do anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

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

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

Usou da palavra o Senhor Manuel Leão, o qual reiterou junto do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal para a necessidade de mandar proceder 

à poda de árvore existente junto da sua habitação, pois as folhas 

provocam o entupimento das condutas de água pluviais da mesma. ------ 

Este munícipe alertou ainda para a situação de acumulação de folhas, 

na via pública, situação que propicia o entupimento da sargeta 

localizada junto à paragem de autocarros na Av. 5 de Outubro. ------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, tendo referido que o assunto relacionado com a 

poda da árvore se encontra, na presente data, a ser objeto de avaliação 

técnica por parte da unidade orgânica competente, no caso “Divisão de 

Recursos Operacionais”, a fim de que possa ser incluída no plano de 

podas do ano em curso. --------------------------------------------- 

Que, relativamente a acumulação de folhas na Av. 5 de Outubro, irá dar 

instruções aos serviços municipais para que procedam, com 

regularidade, à limpeza dessa via municipal. ------------------------ 

 

 

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. ---------------------------- 
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E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezassete horas e quarenta minutos, para constar se lavrou 

a presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 


