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Nº 14 – Reunião Ordinária  da 

Câmara Municipal   de  Chaves 

                                 Realizada no  dia 18 de junho 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moutinho e comigo, Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de 

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

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram quinze 

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

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

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

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

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

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

Monteiro Cabeleira, tendo facultado, ao Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Dr. Francisco Melo, comunicação da Empresa 

Municipal “Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, EM”, 

relativa à programação da visita, às instalações do Balneário Termal, 

dando, assim, resposta ao pedido, formulado, pelo referido Vereador, 

em sede de reunião ordinária do Executivo camarário realizada no dia 

05 de junho de 2015, documento cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais e se anexa à presente ata sob 

n.º 1. -------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente da Câmara deu nota da necessidade de convocação 

de Reunião Extraordinária do Executivo Municipal, para o próximo dia 

26-06-2015, pelas 14:30 horas. A convocatória será expedida, nos 

termos legais previstos no Anexo I, da Lei 75/2013. ----------------- 

 

 

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

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

Usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, tendo abordado os seguintes assuntos 

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

- Funcionamento do Balneário Termal - Sobre este assunto, o Vereador 

interveniente, solicitou informação, sobre o número de aquistas que 

vem frequentando o balneário termal, – taxa de afluência de aquistas 

ao balneário termal – no sentido de avaliar se tal registo é compatível 

com as perspetivas, de partida, estabelecidas, considerando a política 

de descontos praticada, nesta fase de reabertura do Balneário Termal. 

- Percurso Pedestre - Sobre este assunto, o Vereador interveniente, 

solicitou informação, sobre o estado de execução das obras, em curso, 

junto ao Balneário Termal, tanto mais que as mesmas podem acarretar 
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alguns incómodos para a circulação de pessoas, na referida zona termal, 

com todos os inconvenientes daí resultantes e com projeção negativa 

num período temporal de grande afluência ao Balneário. -------------- 

- Contratação de Pessoal - Sobre este assunto, o Vereador 

interveniente, solicitou informação sobre a contratação de pessoal 

eventual para exercer funções no Balneário termal. ------------------ 

- Grande Hotel de Chaves - Sobre este assunto, o Vereador 

interveniente, solicitou informação, sobre a eventual aquisição, por 

parte de uma cadeia de hotéis, do grande Hotel de Chaves. ----------- 

De facto, chegou ao seu conhecimento de que há uma séria perspetiva 

centrada na remodelação do hotel em causa, mantendo este a sua função 

originária, com todas as vantagens dai emergente para a oferta 

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

Registando-se tal intervenção urbanística, dever-se-á, 

preventivamente, esclarecer a matéria associada às condições de 

utilização de um poço de água termal instalado no dito hotel. ------- 

- Horário de funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais - Sobre 

este assunto, o Vereador interveniente solicitou informação, sobre a 

evolução do dossiê relacionado com a aprovação, pela Autarquia, de 

Regulamento Municipal disciplinador do horário de funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais do Concelho de Chaves. ------------------ 

- Plano Diretor Municipal - Sobre este assunto, o Vereador 

interveniente solicitou informação, sobre o desenvolvimento do 

procedimento relacionado com a revisão do Plano Diretor Municipal de 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 

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

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

sobre as matérias, suscitadas, no âmbito da intervenção que antecede, 

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

1 – O Procedimento de Revisão do PDM do Concelho de Chaves está a ser, 

tecnicamente, conduzido pela equipa contratada, para o efeito, sendo 

certo que todos os trabalhos produzidos são acompanhados pela unidade 

orgânica municipal competente, no caso, a Divisão de Ordenamento e 

Gestão Territorial. ------------------------------------------------- 

2 – O objetivo estabelecido, sobre a matéria, aponta para a conclusão 

do procedimento de revisão do Plano, no final do ano de 2016, 

permitindo a apreciação deste assunto, na última sessão ordinária de 

novembro/dezembro do referido ano. ---------------------------------- 

3 – Relativamente ao horário de funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais, sedeados no Concelho, este Executivo já adotou, 

oportunamente, deliberação, no sentido de manter o regime de horários, 

em vigor e, simultaneamente, nos termos da nova Lei, proceder à revisão 

de tal regime. ------------------------------------------------------ 

4 – Neste contexto, foram solicitados contributos, aos diversos órgãos 

municipais e, bem assim, à sociedade civil, sobre a matéria, 

particularmente, sobre o regime de horário que deverá ser fixado para 

os diversos grupos de estabelecimentos comerciais abrangidos pelo 

âmbito de aplicação do novo regulamento. ---------------------------- 

5 – O projeto de regulamento será sujeito, nos termos legais, a uma 

fase de participação, por parte dos interessados – audiência dos 

interessados – seguindo-se a sua aprovação, por parte dos órgãos 

municipais competentes, e sua ulterior publicação, nos termos legais. 

6 – Relativamente à aquisição do Grande Hotel de Chaves, confirma, de 

acordo com os dados de que dispõe, a realização de um investimento 

privado que irá permitir a requalificação do hotel, mantendo o mesmo 

a mesma utilização. ------------------------------------------------- 
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7 – A eventual utilização do poço de água termal, instalado no hotel, 

só poderá ser admissível, no estrito cumprimento do quadro legal, em 

vigor, sobre a matéria. --------------------------------------------- 

8 - Por último, no que concerne às obras, em curso, junto à zona 

termal, as mesmas deverão estar concluídas, a breve trecho, sendo 

certo que a sua programação repousou na lógica estabelecida pelo 

programa comunitário que veio a garantir o seu financiamento. ------- 

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

Sequencialmente, usou da palavra o Vereador responsável pela área de 

intervenção do Balneário Termal, Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves, 

tendo prestado os seguintes esclarecimentos: ------------------------ 

1 – O quadro de pessoal, permanente e eventual, afeto à empresa 

municipal, encontra-se devidamente publicitado no seu site oficial, 

integrando o mesmo 60 colaboradores. -------------------------------- 

2 – Em data reportada a 31 de maio, último, o balneário termal registou 

o ingresso de, aproximadamente, 1500 aquistas, número que ultrapassa, 

em mais 600 aquistas, o período homólogo de 2013. ------------------- 

 

 

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

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

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

Adérito Moura Moutinho, tendo abordado os seguintes assuntos 

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

- Ladeira do Calvário - Sobre este assunto, o Vereador interveniente 

começou por reiterar o pedido de colocação de lombas redutoras de 

velocidade, na Ladeira do Calvário. --------------------------------- 

De facto, alguns automobilistas circulam, em tal artéria da cidade, 

com alguma velocidade, colocando em causa a segurança dos transeuntes 

e respetivos moradores. --------------------------------------------- 

- Transportes Urbanos de Chaves “TUC” - Sobre este assunto, o Vereador 

interveniente registou o facto associado às deficientes condições de 

higiene que se verificam em alguns autocarros - “TUC” – afetos aos 

transportes urbanos. ------------------------------------------------ 

- Rega de espaços verdes públicos - Sobre este assunto, o Vereador 

interveniente solicitou informação, sobre a origem da água destinada 

à rega regular dos espaços verdes públicos, muito concretamente, se a 

mesma tem origem no sistema de abastecimento público alimentado pelo 

Grupo “Águas de Portugal” ou se, diferentemente, tais operações de 

rega são asseguradas através de captações próprias. ----------------- 

- Manutenção de Equipamentos e Mobiliário Urbanos - Sobre este assunto, 

o Vereador interveniente chamou a atenção para o dever de manutenção 

de equipamentos urbanos existentes, dever esse que recai, sobre a 

autarquia, dando como exemplo negativo, sobre a matéria, o estado de 

degradação de alguns bancos de jardim. ------------------------------ 

Os trabalhos de conservação de tais equipamentos públicos e/ou 

mobiliário urbano, deverão ser executados, preferencialmente, antes 

do período de inverno, com todas as vantagens operacionais daí 

emergentes. -------------------------------------------------------- 

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

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

sobre as matérias, suscitadas, no âmbito da intervenção que antecede, 

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

1 – As operações de rega de espaços verdes públicos são, 

maioritariamente, asseguradas através de captações de água do 

Município, não sendo utilizada, para o efeito, a água fornecida, em 

alta, pelo Grupo “Águas de Portugal”. ------------------------------- 
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2 – Relativamente à colocação de lombas redutoras de velocidade, na 

Ladeira do Calvário, tais trabalhos já foram solicitadas aos 

respetivos serviços municipais, aguardando-se, a curto prazo, a sua 

efetiva execução, informação que foi, também, corroborada pelo 

Vereador responsável, no caso, Senhor João Neves. ------------------- 

3 – No que concerne às deficientes condições de higiene dos autocarros 

“TUC”, afetos aos transportes urbanos, tal matéria irá ser levada ao 

conhecimento da empresa concessionaria, em vista a adoção de medidas 

corretivas indispensáveis à prestação de um serviço de transportes de 

qualidade, no cumprimento do respetivo caderno de encargos. --------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 05 de junho de 2015. --------------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO, GRAU PRATA AO COMENDADOR ARMANDO 

JOSÉ TAVARES. PROPOSTA Nº 74/GAP/2015. ------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

Condecorações Municipais, aprovado em reunião ordinária de Assembleia 

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

destinam-se a distinguir pessoas singulares ou coletivas, nacionais 

ou estrangeiras, que se notabilizem pelos seus méritos pessoais ou 

feitos cívicos e ainda funcionários do Município, pelo desempenho das 

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

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

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

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

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

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

distinguir as pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou 

estrangeiras, de cujos atos advenham assinaláveis benefícios para o 

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

exercício de funções autárquicas, quer por se haverem notabilizado em 

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

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

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

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

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

5. Acolhendo que, Armando José Tavares, nasceu em 26 de Setembro de 

1953, em Ferreiros, freguesia de Lebução, do Concelho de Valpaços e é 

casado e tem 2 filhas; ---------------------------------------------- 
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6. Assinalando que, frequentou a Escola Comercial e Industrial em 

Chaves, onde concluiu o Curso Comercial em 1971, ficando desde sempre 

unido aos flavienses; ----------------------------------------------- 

7. Notando que, em Dezembro de 1971 emigrou para os Estados Unidos 

da América - Estado de Connecticut, onde trabalhou numa padaria, 

mudando-se durante 1972 para Nova Iorque e em 1978 para o Estado de 

Virgínia, trabalhando, em ambos os lugares, na construção civil; ---- 

8. Comprovando que, em 1982 fundou, na Virgínia, a empresa de 

construção civil «Tavares Concret Company», da qual é proprietário e 

presidente, onde trabalham 150 empregados, quase todos, desde a 

fundação e na maioria, descendentes lusos; -------------------------- 

9. Observando que, Armando José Tavares é empreendedor, e enquanto 

empresário, além da «Tavares Concret Company», tem outras empresas, 

todas ligadas ao setor da construção civil; ------------------------- 

10. Considerando que: é um entusiasta e apoiante de causas sociais e 
desportivas, nos Estados Unidos e em Portugal; foi fundador de vários 

clubes e Associações; custeia as despesas a jovens universitários dos 

PALOP; foi agraciado, em Newark, dia de Portugal, com a Comenda de 

Santo Eugénio de Terebizonda, sendo nomeado, dia de Portugal, 

Comendador; -------------------------------------------------------- 

11. Notando que, para Armando José Tavares, a cidade e concelho de 
Chaves é um porto de abrigo, é o local onde passou parte da sua 

juventude, é o sítio onde criou diversos e fortes laços de amizade, 

com flavienses e é onde fez diversos e avultados investimentos; ----- 

12. Atestando que, financiou e homenageou desportistas flavienses, 

apoia financeiramente e há largos anos, o Desportivo de Chaves, 

subsidia várias associações flavienses - entre elas as Bandas 

Musicais, doou equipamentos a instituições na área da deficiência e 

apoiou financeiramente, a construção de lares e centros de dia para 

idosos e pessoas carenciadas; --------------------------------------- 

13. Considerando finalmente que Armando José Tavares, além de 

empresário de grande sucesso, é um homem que não esquece as suas 

origens, as pessoas, as boas causas e a cidade que ama – Chaves, que 

tem dignificado, divulgado e valorizado localmente e além-fronteiras.- 

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

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

com o consignado no Regulamento de Concessão de Condecorações 

Municipais do Município de Chaves, submeto à aprovação do executivo 

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

a) Atribuição da Medalha de Mérito – Grau Prata, ao Comendador 

Armando José Tavares; ----------------------------------------------- 

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

comunicação ao medalhado da referida atribuição da medalha de Mérito 

– Grau Prata; ------------------------------------------------------- 

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

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

Chaves, 11 de Junho de 2015 ----------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2. ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO, GRAU PRATA À CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS 

FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO. PROPOSTA Nº 

75/GAP/2015. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

Condecorações Municipais, aprovado em reunião ordinária de Assembleia 

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

destinam-se a distinguir pessoas singulares ou coletivas, nacionais 

ou estrangeiras, que se notabilizem pelos seus méritos pessoais ou 

feitos cívicos e ainda funcionários do Município, pelo desempenho das 

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

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

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

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

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

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

distinguir as pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou 

estrangeiras, de cujos atos advenham assinaláveis benefícios para o 

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

exercício de funções autárquicas, quer por se haverem notabilizado em 

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

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

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

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

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

5. Considerando que as Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada 

Conceição, chegaram a Chaves em 28 de Janeiro de 1933. -------------- 

6. Notando que vieram para o Hospital (hoje sede da Santa Casa da 

Misericórdia) para exerceram o serviço de enfermagem, assumirem a 

cozinha, a alimentação dos doentes, e assegurar o culto na Igreja 

anexa - a Igreja da Misericórdia; ----------------------------------- 

7. Assinalando que viveram dentro do hospital até 25-04-74, saindo à 

data, para uma casa alugada, na Rua da Misericórdia e mais tarde, para 

outra alugada no Largo do Anjo. Na década de 90, mudaram-se para casa 

própria, até à saída de Chaves, na Rua de santo António; ------------ 

8. Constatando que no velho hospital de Chaves as Irmãs exerceram 

essencialmente o serviço de enfermagem e foram responsáveis pela 

cozinha; ----------------------------------------------------------- 

9. Comprovando que com a abertura do então Hospital Distrital de 

Chaves e do Lar de Acamados da Santa Casa da Misericórdia, as “Irmãs” 

exerceram enfermagem no Hospital, até 1991 e no Lar da Santa Casa da 

Misericórdia, até 2007; --------------------------------------------- 

14. Notando que apesar de não terem “Irmãs” para dar continuidade ao 
serviço da enfermagem no cuidado dos idosos, a congregação manteve, 

até finais de setembro de 2014, o cuidado da Igreja da Misericórdia e 

a assistência ao serviço religioso; --------------------------------- 

15. Assinalando que, neste concelho, as “Irmãs” se dedicaram também:- 
a. À Formação de jovens e adultos; -------------------------------- 

b. À Catequese em várias Paróquias (Santa Maria Maior, Santa Maria 

Madalena, Valdanta, Soutelo, Vilarelho da Raia e Bustelo); ---------- 
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c. Ao Apoio a famílias carenciadas da cidade de Chaves (com alimentos 

e roupas) – sendo feita a recolha nas grandes superfícies e depois 

distribuídos pelos mais pobres; ------------------------------------- 

16. Considerando finalmente que ao longo dos 81 anos de presença em 
Chaves, dezenas de Irmãs desta Congregação, na humildade, na 

simplicidade e discrição serviram o povo desta cidade e concelho, 

dando particular atenção às pessoas mais desfavorecidas, aos ambientes 

mais simples e aos “mais necessitados” – tal como “reza” a sua regra 

de vida. ------------------------------------------------------------ 

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

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

com o consignado no Regulamento de Concessão de Condecorações 

Municipais do Município de Chaves, submeto à aprovação do executivo 

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

a) Atribuição da Medalha de Mérito – Grau Prata, à Congregação das 

Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição; ------------ 

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

comunicação à medalhada da referida atribuição da medalha de Mérito – 

Grau Prata; --------------------------------------------------------- 

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

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

Chaves, 08 de Junho de 2015 ----------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 

 

3. ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO, GRAU PRATA À CONGREGAÇÃO DAS SERVAS 

FRANCISCANAS REPARADORAS DE JESUS SACRAMENTADO. PROPOSTA Nº 

76/GAP/2015. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

Condecorações Municipais, aprovado em reunião ordinária de Assembleia 

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

destinam-se a distinguir pessoas singulares ou coletivas, nacionais 

ou estrangeiras, que se notabilizem pelos seus méritos pessoais ou 

feitos cívicos e ainda funcionários do Município, pelo desempenho das 

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

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

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

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

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

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

distinguir as pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou 

estrangeiras, de cujos atos advenham assinaláveis benefícios para o 

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

exercício de funções autárquicas, quer por se haverem notabilizado em 

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

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

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

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

concessão de cada um deles, do valor e projeção do ato praticado»; 
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5. Considerando que as Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus 

Sacramentado (SFRJS), chegaram a Chaves em 05 de Julho de 1958, para 

assumirem a direção do Patronato de São José, de Vilar de Nantes. -- 

6. Notando que, como referem os registos escritos, as SFRJS, no 

Patronato São José, desenvolveram um trabalho de formação moral e 

promoção das crianças e do próprio povo; --------------------------- 

7. Constatando que em 24 de Setembro de 1963, após convite para 

assumirem a orientação da Cantina de Nossa Senhora da Conceição (atual 

infantário da Lapa), as SFRJS estabelecem e assinam «a base de 

condições do acordo de cooperação entre a comissão da Cantina de Chaves 

e as SFRJS», para apoiarem trezentas crianças e pessoas pobres e aí 

passaram a viver, a partir de 06 de Outubro de 1963, mantendo-se também 

em Vilar de Nantes; ------------------------------------------------- 

8. Assinalando que, em fins de Abril de 1964, as SFRJS foram 

convidadas e aceitaram a direção da fundação Abrigo Berta Montalvão, 

em Loivos, para apoio a bebés e crianças; --------------------------- 

9. Notando que as SFRJS assumiram (convite da Santa Casa da 

Misericórdia de Chaves) a direção do Lar e Infantário de Nossa Senhora 

da Conceição (Vidago), entre 15-outubro-1986 e 30-julho-2000, para 

cuidar de idosos e crianças; ---------------------------------------- 

10. Sinalizando que, as SFRJS prestam atenção aos mais carentes, 

nomeadamente as crianças e jovens privados de meio familiar «normal», 

assim como o auxílio na penosa solidão da velhice, onde declinam 

horizontes e se apagam certezas; ------------------------------------ 

11. Considerando finalmente que ao longo dos 57 anos de presença em 
Chaves, as SFRJS, na humildade, simplicidade e discrição serviram o 

povo da cidade e concelho, dando particular atenção: ao trabalho de 

solidariedade social e da promoção da pessoa, nas várias etapas da sua 

vida; à catequese, na promoção do crescimento consciente e criativo 

das crianças e jovens de Chaves, assente na transmissão de valores, 

que solidificam convicções, promovem descobertas, definem opções; ao 

trabalho pastoral realizado, na animação de grupos, na formação social 

e cristã de jovens e adultos, na visita aos doentes e na animação 

litúrgica; --------------------------------------------------------- 

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

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

com o consignado no Regulamento de Concessão de Condecorações 

Municipais do Município de Chaves, submeto à aprovação do executivo 

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

a) Atribuição da Medalha de Mérito – Grau Prata, à Congregação das 

Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus Sacramentado; ------------- 

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

comunicação à medalhada da referida atribuição da medalha de Mérito – 

Grau Prata; -------------------------------------------------------- 

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

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

Chaves, 08 de Junho de 2015 ---------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 

 

4. ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO – GRAU PRATA AO CAPITÃO FERNANDO 

CANTISTA PIZARRO BRAVO. PROPOSTA Nº77/GAP/2015. --------------------- 



                                                                F. 106 

                                                                  _____________________ 
 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

Condecorações Municipais, aprovado em reunião ordinária de Assembleia 

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

destinam-se a distinguir pessoas singulares ou coletivas, nacionais 

ou estrangeiras, que se notabilizem pelos seus méritos pessoais ou 

feitos cívicos e ainda funcionários do Município, pelo desempenho das 

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

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

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

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

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

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

distinguir as pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou 

estrangeiras, de cujos atos advenham assinaláveis benefícios para o 

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

exercício de funções autárquicas, quer por se haverem notabilizado em 

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

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

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

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

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

5. Acolhendo que, Fernando Cantista Pizarro Bravo, nasceu em Chaves, 

a 17 de Dezembro de 1933; ------------------------------------------- 

6. Verificando que frequentou o ensino primário em Chaves, o liceal 

em Chaves, Coimbra e Vila Real e o Curso de Engenharia Agronómica, no 

Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa; ------------------------- 

7. Constatando que, após cumprir o serviço militar obrigatório, em 

1965 ingressou na Guarda Fiscal, com o posto de Tenente, em resultado 

de concurso de ingresso para oficiais milicianos; ------------------- 

8. Considerando que comandou: as secções da Guarda Fiscal de Freixo-

de-Espada-à-Cinta, Bragança, Chaves, Vimioso, Vila Nova de Gaia e 

Marginal do Norte (Porto); as 2ª, 4ª, 5ª e 6ª companhias, do batalhão 

nº 3 da Guarda Fiscal, com sedes em Gaia, Chaves, Bragança e Vilar 

Formoso e a Companhia Independente nº 4 na cidade da Horta (Açores); 

9. Atendendo que em 1980 fez o Curso de Selecção de Pessoal (CEPS 

Ministério do Exército) e de Detecção do Consumo de Drogas no CICD 

(Centro de Investigação e Controle de Droga); ---------------------- 

10. Notando que passou à situação de reserva, a seu pedido, com o 
posto de Capitão, em 1982, prestando serviço e funções docentes no 

Centro de Instrução da Guarda Fiscal, em Queluz; ------------------- 

11. Constatando que, desde 1957 colabora com a imprensa escrita e 
radiofónica, abordando temas relacionados com o desenvolvimento e 

cooperativismo agrícola; -------------------------------------------- 

12. Considerando que foi: Conselheiro Municipal, em Chaves, Presidente 
da Assembleia Geral da Associação de Futebol de Vila Real, fundador e 

director do Aero Clube de Chaves, Presidente da casa do Povo de Santo 

Estêvão e Presidente da Direcção da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 

de Chaves, abrindo, nesta função, a primeira agência bancária da 

Madalena; ---------------------------------------------------------- 

13. Notando que, em representação da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 
foi eleito para o Conselho Fiscal da Caixa Central das Caixas, e da 

sua Federação Nacional, até 1996; ----------------------------------- 
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14. Comprovando que, foi delegado da CONFAGRI (Confederação Nacional 
das Cooperativas Agrícolas) e responsável pelo I Encontro das Caixas 

Agrícolas de Trás os Montes; ---------------------------------------- 

15. Considerando ainda que: ---------------------------------------- 
a. Em 1989 frequentou os cursos de Gestão e Jurídico, do Instituto 

António Sérgio para Directores Cooperativos na Universidade 

Portucalense; ------------------------------------------------------ 

b. Ainda em 1989, participou em reuniões internacionais - Portugal e 

Espanha, integradas no Projecto LEDA (criação de emprego em espaço 

rural); ------------------------------------------------------------ 

c. Em Julho de 1990, dentro do Programa "Visites Echanges 1990", 

representou Portugal no Comité d'Expansion Economique de l 'Aveiron 

em Rodez, França, integrado no "Groupement European pour Ia Promotion 

des Iniciatives Locales pour l ‘ Emploi"; --------------------------- 

d. De 30 de Setembro a 12 de Outubro de 1990 frequentou em Oxford 

(Reino Unido), na "Plunket Foundation" o curso para "Cooperative 

Directors in the U.K."; --------------------------------------------- 

e. Em 1992 tomou parte em várias reuniões em Sitia (ilha de Creta, 

Grécia) e em Nyons Baronnies (França) incluídas no "Projecto SAPIC" 

(promoção de produtos locais); -------------------------------------- 

f. Em Junho de 1994 representou a Associação de Desenvolvimento 

Regional do Alto Tâmega (ADRAT), de que foi director, na Irlanda, na 

Universidade de Limerick, dentro dos Programas Europeus de Acção para 

o Desenvolvimento Local do Emprego; --------------------------------- 

g. Colaborando no "Projecto Overture" (abertura aos países de Leste), 

foi Delegado do Alto Tâmega, em Chester (Reino Unido) - Fevereiro de 

1994 e nos distritos de Jicin, Trutnov e Semily, na República Checa - 

Fevereiro e Junho do mesmo ano; ------------------ 

h. Em 1993 foi candidato às eleições, para a Câmara Municipal de 

Chaves, como Independente, encabeçando a lista do Centro Democrático 

Social (CDS); ------------------------------------------------------- 

i. Colaborou como assistente ou como conferente em vários Colóquios 

e nos Cursos de Verão da UTAD (Pólo de Chaves), onde foram tratados 

temas como a poesia, a numismática, o cooperativismo, o 

desenvolvimento regional; ------------------------------------------- 

j. Em 1998 esteve no II Encontro Peninsular de Numismática Antiga e 

em Março de 2000 no I Congresso Luso Brasileiro de Numismática; ----- 

k. Foi conferente, em Abril de 2000, na Sociedade Flaviense, com o 

tema: Achados de numismas romanos na região de Chaves e, em Dezembro 

mesmo ano, frequentou o curso de especialização, “Genealogia das 

Regiões”, no Centro de estudos de Genealogia, Heráldica e História da 

Família da Universidade Moderna, no Porto; ------------------------- 

l. De 14 a 18 de Maio de 2001, frequentou o “Curso Breve de Educação 

Patrimonial”, iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Chaves e do 

serviço de Bibliotecas, de Apoio à Leitura da Fundação Calouste 

Gulbenkian; -------------------------------------------------------- 

m. Em 14 e 15 de Novembro de 2002 tomou parte nas Jornadas 

Internacionais do EUROMINT, na Fundação Cupertino de Miranda, projecto 

das Casas da Moeda de Lisboa, Segóvia (Espanha) e Kutna-Hora (República 

Checa); ------------------------------------------------------------ 

n. Em Abril de 2004 foi eleito Presidente da Cooperativa Agrícola de 

Chaves, Presidente da Mesa da Assembleia Geral dos Agrupamentos de 

Defesa Sanitária de Trás os Montes e vogal da Comissão Vitivinícola 

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

o. Em 2009 foi o primeiro “NUMISMATA DO ANO” eleito pelo Fórum dos 

Numismatas; -------------------------------------------------------- 
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p. É sócio da Associação Numismática de Portugal, vogal do Conselho 

Fiscal da Sociedade Portuguesa de Numismática, Fórum Ibérico do 

Coleccionismo, Associação da Nobreza História de Portugal, Sociedade 

Portuguesa de Genealogia, do Centro de Estudos de Genealogia, 

Heráldica e História da Família da Universidade Moderna e de outras 

Associações Desportivas, Culturais, Humanitárias e Recreativas da 

região do Alto Tâmega e Irmão da Santa Casa da Misericórdia de Chaves; 

q. Foi, desde a sua fundação, membro permanente do Júri dos Prémios 

"PÓDIUM", atribuídos anualmente a pessoas e instituições do Alto 

Tâmega que mereceram ser distinguidas por acções relevantes e também 

um dos que o conquistou; ------------------------------------------- 

r. É tesoureiro e do conselho redactorial do Grupo Cultural Aquae 

Flaviae e associado do Fórum Galaico Transmontano; ----------------- 

s. Mantém colaboração regular em revistas de numismática; -------- 

t. É autor das seguintes obras: “MOEDAS ROMANAS – Achados no Alto 

Tâmega e Barroso” (2006) e de “HISTÓRIAS DO CONTRABANDO e não só!” 

(2012) ------------------------------------------------------------- 

17. Considerando finalmente que, Fernando Cantista Pizarro Bravo, tem 
dignificado, divulgado e valorizado o nome da cidade e do concelho de 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 

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

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

com o consignado no Regulamento de Concessão de Condecorações 

Municipais do Município de Chaves, submeto à aprovação do executivo 

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

a) Atribuição da Medalha de Mérito – Grau Prata, ao Capitão Fernando 

Cantista Pizarro Bravo; -------------------------------------------- 

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

comunicação ao medalhado da referida atribuição da medalha de Honra;  

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

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

Chaves, 11 de Junho de 2015 ---------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

5. ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO – GRAU PRATA AO PROFESSOR MANUEL 

JOSÉ CARVALHO MARTINS. PROPOSTA Nº 78/GAP/2015. --------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

Condecorações Municipais, aprovado em reunião ordinária de Assembleia 

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

destinam-se a distinguir pessoas singulares ou coletivas, nacionais 

ou estrangeiras, que se notabilizem pelos seus méritos pessoais ou 
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feitos cívicos e ainda funcionários do Município, pelo desempenho das 

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

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

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

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

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

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

distinguir as pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou 

estrangeiras, de cujos atos advenham assinaláveis benefícios para o 

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

exercício de funções autárquicas, quer por se haverem notabilizado em 

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

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

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

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

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

5. Acolhendo que, Manuel José Carvalho Martins nasceu a 11 de maio 

de 1922, no lugar e freguesia de Santa Marta do Alvão, concelho de 

Vila Pouca de Aguiar; ---------------------------------------------- 

6. Considerando que se formou em Teologia no Seminário de Santa 

Clara, em Vila Real e, posteriormente, em Filologia Românica, na 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tendo concluído, também, 

o Curso de Ciências Pedagógicas, na Universidade de Lourenço Marques 

(Moçambique); ------------------------------------------------------ 

7. Comprovando que, foi professor: de Latim, no Seminário de Santa 

Clara, em Vila Real e no Colégio D. Dinis, em Lourenço Marques 

(Moçambique); de Português, na Escola Joaquim Araújo, em Lourenço 

Marques (Moçambique) e no Liceu Fernão de Magalhães, em Chaves; de 

Português e Francês, na Escola Preparatória Nadir Afonso, em Chaves; 

8. Verificando que cultiva o gosto pelo que de mais antigo aparece 

na área da bibliografia, numismática, artesanato, arqueologia e, para 

além de artigos de jornal dispersos por vários jornais e revistas, 

coligiu em livro, nomeadamente: «O Santuário Rupestre de Lamelas», 

editado em 1981, pela Câmara Municipal de Ribeira de Pena; «Por Aquas 

Flavias – já na 4ª edição», editadas pela Câmara Municipal de Chaves; 

«O Senhor do Monte» (Freguesia de Pinho Boticas), separata da Revista 

Aquae Flaviae, n.° 13, de Junho de 1995 e trabalhos sobre temas 

variados, nesta Revista, nomeadamente nos números, 15, 18, 32 e 47; 

“Chaves Romana – A Via Romana XVII”, editada pelo Grupo Cultural Aquae 

Flaviae, Janeiro 2014; ---------------------------------------------- 

9. Considerando finalmente que, Manuel José Carvalho Martins, tem 

dignificado, divulgado e valorizado o nome da cidade e do concelho de 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 

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

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

com o consignado no Regulamento de Concessão de Condecorações 

Municipais do Município de Chaves, submeto à aprovação do executivo 

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

a) Atribuição da Medalha de Mérito – Grau Prata ao Professor Manuel 

José Carvalho Martins; --------------------------------------------- 

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

comunicação ao medalhado da referida atribuição da medalha de Honra;  

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

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

Chaves, 11 de Junho de 2015 ---------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

6. ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO, GRAU PRATA A JOSÉ MANUEL DA SILVA 

FERREIRA. PROPOSTA Nº 79/GAP/2015. ---------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

Condecorações Municipais, aprovado em reunião ordinária de Assembleia 

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

destinam-se a distinguir pessoas singulares ou coletivas, nacionais 

ou estrangeiras, que se notabilizem pelos seus méritos pessoais ou 

feitos cívicos e ainda funcionários do Município, pelo desempenho das 

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

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

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

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

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

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

distinguir as pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou 

estrangeiras, de cujos atos advenham assinaláveis benefícios para o 

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

exercício de funções autárquicas, quer por se haverem notabilizado em 

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

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

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

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

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

5. Considerando que José Manuel da Silva Ferreira, nasceu em Chaves 

a 27 de Fevereiro de 1962, reside em Chaves, é casado e tem uma filha;  

6. Constatando que José Manuel da Silva Ferreira, ex-ciclista 

profissional, representou as seguintes equipas: Ginásio Clube de 

Chaves, Alguerra Componauto, Boavista, Recer-Boavista e W52-

Quintanilha-Felgueiras; -------------------------------------------- 

7. Comprovando que, no escalão Master C: em 2013, foi vice-campeão 

nacional, venceu 15 provas, conquistou 3 segundos lugares, foi campeão 

nacional e ainda campeão nacional de contra relógio; em 2014, 

conquistou: 2º Lugar na geral - Castilla Leon (2 dias/3 etapas); 3° 

lugar no campeonato nacional de estrada; 3° lugar nos nacionais de 

contra relógio; vencedor do campeonato regional da Associação Ciclismo 

Vila Real e Bragança; 1° na prova em linha, dos mundiais (abertos) em 

Ourense – Espanha; 1° lugar, no Douro Grandefondo; 3° lugar, no Gêres 

Mediofondo; em 2015, participou e venceu em várias provas, realizadas: 

no Algarve; em Villalpando, na Galicia e em Orense – Espanha; no Douro 

grandefondo; no trofeu do Alto Tâmega, sagrando-se campeão nacional, 

na categoria; ------------------------------------------------------ 
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8. Assinalando que, em Veteranos C, representando os clubes Cruzeiro 

Santo Tirso, Skoda Irmaos Leite/ACRTX Tourencinho e Recer Boavista, 

obteve os resultados seguintes: 1° lugar, no grande prémio de Altis; 

duas vitórias de etapa, na volta ao Alentejo (1988 e 1991); vencedor 

de 6 grandes prémios de montanha (JN, Habimota, Vila Real); 2° 

classificado, na clássica Lisboa-Porto; 3° classificado, na V etapa 

da volta a Portugal (1989); vencedor da 7ª etapa do grande prémio 

internacional Costa Azul; campeão nacional (2012); vencedor de 15 das 

20 corridas em que participou; Campeão Regional - Associação de 

Ciclismo do Minho; vencedor de duas etapas e 2° classificado, na geral 

do grande prémio de PAU (Franca); 3° classificado da geral na volta 

às Astúrias e vencedor do contra relógio; campeão nacional de estrada 

(2013); campeão nacional de contra relógio (2013); ----------------- 

9. Considerando finalmente que, José Manuel da Silva Ferreira, tem 

dignificado, divulgado e valorizado o nome da cidade e do concelho de 

Chaves. ------------------------------------------------------------

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

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

com o consignado no Regulamento de Concessão de Condecorações 

Municipais do Município de Chaves, submeto à aprovação do executivo 

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

a) Atribuição da Medalha de Mérito – Grau Prata, a José Manuel da 

Silva Ferreira; ----------------------------------------------------- 

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

comunicação ao medalhado, da referida atribuição da medalha de Mérito 

– Grau Prata; ------------------------------------------------------ 

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

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

Chaves, 11 de Junho de 2015 ----------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

Regista-se a entrada da Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. 

Paula Cristina Barros Teixeira Santos, iniciando a sua participação 

na reunião quando eram 15:30 horas. -------------------------------- 

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

 

 

7. ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE DEDICAÇÃO, GRAU OURO A FUNCIONÁRIOS DA 

CÂMARA MUNICIPAL. PROPOSTA Nº 80/GAP/2015. -------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

Condecorações Municipais, aprovado em reunião ordinária de Assembleia 
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Municipal de vinte e cinco de Maio de 1992, as medalhas municipais 

destinam-se a distinguir pessoas singulares ou coletivas, nacionais 

ou estrangeiras, que se notabilizem pelos seus méritos pessoais ou 

feitos cívicos e ainda funcionários do Município, pelo desempenho das 

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

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

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

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

3. Observando também, que neste contexto e nos termos do artigo 30º, 

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

galardoar os Funcionários do Município que, cumprindo determinado 

período da sua carreira, tenham revelado no exercício do seu cargo, 

assiduidade, exemplar comportamento e reconhecida dedicação»; ------- 

4. Dispondo o artigo 31º, desse regulamento, que «a medalha Municipal 

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

concessão de cada um deles, do do período determinado de serviço e do 

“curriculum” do funcionário. Os diversos graus da medalha Municipal 

de Dedicação, são atribuídos com base nas seguintes normas:»; ------- 

a. «O grau ouro, aos funcionários com 25 anos de serviço efetivo e 

que ao longo deste período tenham tido comportamento exemplar, boas 

informações e reconhecimento público individual que não tenha servido 

de base à atribuição de outro grau ou medalha municipal que disso 

careça»; ----------------------------------------------------------- 

b. «…» ------------------------------------------------------------ 

5. Considerando que há funcionários da Câmara Municipal, que 

atingiram 25 anos completos de serviço efetivo, com competência e 

zelo; -------------------------------------------------------------- 

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

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

com o consignado no Regulamento de Concessão de Condecorações 

Municipais do Município de Chaves, submeto à aprovação do executivo 

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

a) Atribuição da Medalha de Dedicação – Grau Ouro, aos funcionários 

da Câmara Municipal, que atingiram 25 anos completos de serviço 

efetivo, a saber: --------------------------------------------------- 

1) Ana Maria Alves Anes Santos; ------------------------------------- 
2) Carlos Alberto da Silva Santos; ---------------------------------- 
3) Conceição Fernandes Rei; ----------------------------------------- 
4) Ireneu Gomes Anes; ----------------------------------------------- 
5) José Paulo Roxo Pires da Fonte; ---------------------------------- 
6) Maria Idalina Alves Coelho Castro; ------------------------------- 
7) Tomas Oliveira Barroso. ------------------------------------------ 
b) Primeiramente à respetiva aprovação, deverá proceder-se à 

comunicação aos medalhados, da referida atribuição da medalha de 

Dedicação – Grau Ouro; --------------------------------------------- 

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

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

Chaves, 11 de Junho de 2015 ---------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 

 

8. ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO, GRAU PRATA A RUI JORGE REIGOTO 

LOPES. PROPOSTA Nº 82/GAP/2015. ------------------------------------- 
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Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

Condecorações Municipais, aprovado em reunião ordinária de Assembleia 

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

destinam-se a distinguir pessoas singulares ou coletivas, nacionais 

ou estrangeiras, que se notabilizem pelos seus méritos pessoais ou 

feitos cívicos e ainda funcionários do Município, pelo desempenho das 

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

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

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

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

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

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

distinguir as pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou 

estrangeiras, de cujos atos advenham assinaláveis benefícios para o 

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

exercício de funções autárquicas, quer por se haverem notabilizado em 

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

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

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

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

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

5. Considerando que Rui Jorge Reigoto Lopes, nasceu em Chaves a 17 

de Junho de 1973, é casado e tem três filhos; ----------------------- 

6. Constatando que Rui Jorge Reigoto Lopes, motociclista 

profissional, representando diversas equipas, detém o currículo 

desportivo seguinte: ------------------------------------------------ 

a. Entre 1990 a 1994 – Motocross e Supercross 250cc; ------------- 

b. Em 1995 - 3º Lugar Troféu Honda CBR 600 (início no Troféu após a 

3ª prova); ---------------------------------------------------------- 

c. Em 1996 - Vice-Campeão Superprodução 750 c.c. Kawasaki; ------- 

d. Em 1996 - 2º lugar Macau Superchalange 750 c.c Kawasaki; ------ 

e. Em 1997 - 2º lugar Macau Superchalange 750 c.c. Kawasaki; ----- 

f. No ano de 1998 - Vice-Campeão Nacional Supersport 600 c.c. 

Kawasaki; ---------------------------------------------------------- 

g. Em 1998 - Vencedor do G.P de Macau Supersport 600 c.c. Kawasaki;- 

h. Em 1999 - Campeão Nacional Supersport 600 c.c. Kawasaki; ------ 

i. Em 1999 - 2º Lugar no G.P de Macau Supersport 600 c.c. Kawasaki;- 

j. Em 1999 - 5º Lugar no Europeu; -------------------------------- 

k. Em 2000 - Campeão Nacional Supersport 600 c.c. Kawasaki; ------ 

l. Em 2000 - Vencedor do Grande Prémio de Macau Supersport 600c.c. 

Kawasaki; ---------------------------------------------------------- 

m. Em 2000 - Vice-Campeão Europeu Supersport 600cc Kawasaki; ----- 

n. Em 2000 - 4º Lugar Mundial Resistência “Estoril” Kawasaki; ---- 

o. Em 2002 – Campeão Nacional de Velocidade 1000cc Susuki; ------- 

p. Em 2002 – Campeão Nacional de Resistência 1000cc Susuki; ------ 

q. Em 2003 - Campeão Nacional de Velocidade 1000cc Susuki; ------- 

r. Em 2003 - Campeão Nacional de Resistência 1000cc Susuki; ------ 

s. Em 2003 - 1º No mundial de resistência de 12h 1000cc Susuki; -- 

t. Em 2004 - Campeão Nacional de Velocidade 1000cc Susuki; ------- 

u. Em 2004 – 2º Lugar no troféu Seat Leon Vodafone; -------------- 

v. Em 2005 - Campeão Nacional de Resistência 1000cc Susuki; ------ 

w. Em 2005 - Campeão Nacional de Velocidade 1000cc Susuki; ------- 

x. 2006 - Campeão Nacional de Velocidade Yamaha; ----------------- 

y. Em 2006 - 5º No GP Macau de 1000cc; --------------------------- 
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z. Em 2007 – Vice-Campeão Nacional de Velocidade 1000cc Honda; --- 

aa. Em 2007 – 2º Lugar no troféu Seat Leon Vodafone; -------------- 

bb. Em 2008 – Vice- Campeão Nacional de Velocidade 1000cc Kawasaki;  

cc. Em 2008 – 8º No GP Macau de 1000cc; --------------------------- 

dd. Em 2008 – Campeão do Trofeu Seat Leon Vodafone; --------------- 

ee. Em 2009 – 3º Lugar no Campeonato Nacional de Velocidade de 

1000cc;-------------------------------------------------------------  

ff. Em 2010 - 3 Lugar no Campeonato Nacional de Velocidade 1000cc; -  

gg. Em 2015 – Início de Campeonato Nacional de superbike e após 2ª 

Prova - 3º Lugar na classificação final. ---------------------------- 

18. Considerando finalmente que, Rui Jorge Reigoto Lopes, tem 

dignificado, divulgado e valorizado o nome da cidade e do concelho de 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 

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

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

com o consignado no Regulamento de Concessão de Condecorações 

Municipais do Município de Chaves, submeto à aprovação do executivo 

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

a) Atribuição da Medalha de Mérito – Grau Prata, a Rui Jorge Reigoto 

Lopes; ------------------------------------------------------------- 

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

comunicação ao medalhado, da referida atribuição da medalha de Mérito 

– Grau Prata; ------------------------------------------------------- 

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

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

Chaves, 11 de Junho de 2015 ----------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

9. ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO – GRAU COBRE À JORNALISTA MARIA 

OLÍMPIA VICÊNCIA MAIROS. PROPOSTA Nº 84/GAP/2015. ------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

Condecorações Municipais, aprovado em reunião ordinária de Assembleia 

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

destinam-se a distinguir pessoas singulares ou coletivas, nacionais 

ou estrangeiras, que se notabilizem pelos seus méritos pessoais ou 

feitos cívicos e ainda funcionários do Município, pelo desempenho das 

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

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

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

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

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

do mesmo regulamento, «a medalha Municipal de Mérito destina-se a 
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distinguir as pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou 

estrangeiras, de cujos atos advenham assinaláveis benefícios para o 

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

exercício de funções autárquicas, quer por se haverem notabilizado em 

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

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

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

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

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

5. Acolhendo que, Maria Olímpia Vicência Mairos nasceu a 20 de 

Setembro de 1966, no lugar e concelho de Chaves; -------------------- 

6. Notando que iniciou a Atividade profissional em 24.05.1986 como 

locutora/animadora da Voz do Alto Tâmega, Estúdios Regionais da Rádio 

Renascença, em Chaves; ---------------------------------------------- 

7. Comprovando que é jornalista desde 1988; ----------------------- 

8. Considerando que desempenhou as funções de Sub-Coordenadora da 

Voz do Alto Tâmega, Estúdios Regionais da Rádio Renascença, em Chaves, 

entre 1990-1992; ---------------------------------------------------- 

9. Notando que desempenhou as funções de Coordenadora da Voz do Alto 

Tâmega, Estúdios Regionais da Rádio Renascença, em Chaves, entre 1992-

1995; -------------------------------------------------------------- 

10. Verificando que, durante o desempenho profissional, obteve as 
formações seguintes: ------------------------------------------------ 

a. Animação de emissão radiofónica, CENJOR; ----------------------- 

b. Aperfeiçoamento em jornalismo radiofónico, CENJOR; ------------- 

c. Informação em rádio, CENJOR; ----------------------------------- 

d. Teologia e História das Religiões, 1999-2002; ------------------ 

e. Especialização na transmissão do Carisma – ROMA, 2010; --------- 

f. Curso de Formadores – CIRP – FÁTIMA, 2008/2009/2010; ----------- 

g. Atitudes de Comunicação, Estilos Comportamentais; Liderança – 

Confhic, Fátima, 2008; ---------------------------------------------- 

h. Liderança e Gestão de Conflitos – CONFHIC, FÁTIMA, 2009; ------- 

i. Os Leigos e a Corresponsabilidade na Igreja – Universidade 

Católica, 2009; ----------------------------------------------------- 

19. Comprovando que se empenhou e desenvolveu outras atividades: ---- 
a. Coordenadora Regional da Família Secular Franciscana 

Hospitaleira, 2000-2007; -------------------------------------------- 

b. Coordenadora Nacional da Família Secular Franciscana 

Hospitaleira, 2010-2012; -------------------------------------------- 

c. Presidente das Jornadas de Espiritualidade Secular Franciscana 

Hospitaleira - 2003/2004, Fátima; ----------------------------------- 

d. Formadora em vários encontros e retiros para jovens e adultos; - 

e. Moderadora de Debates e Mesas Redondas em vários locais do País- 

f. Conferencista em diversos encontros e Seminários em diversos 

locais do País ------------------------------------------------------ 

g. Apresentadora de festivais e iniciativas culturais - Chaves, Vila 

Real, Alijó, Braga, Fátima, Lisboa. --------------------------------- 

20. Considerando que ao longo da carreira profissional obteve os 

prémios seguintes: -------------------------------------------------- 

a. 1º Prémio em Jornalismo, O valor da solidariedade, ARIC 

(Associação Nacional de Rádios de Inspiração Cristã), 1998; --------- 

b. 1º Prémio em Jornalismo, na saga da desertificação, ARIC 

(Associação Nacional de Rádios de Inspiração Cristã), 2000; --------- 

c. Prémio em Jornalismo, os comboios e a paisagem, ARIC (Associação 

Nacional de Rádios de Inspiração Cristã), 2001; --------------------- 

d. Menção Honrosa – Prémios Podium Alto Tâmega, Rádio Fórum Boticas, 
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21. Considerando finalmente que, Maria Olímpia Vicência Mairos, no 
exercício profissional, tem dignificado, divulgado e valorizado o nome 

da cidade e do concelho de Chaves. ---------------------------------- 

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

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

com o consignado no Regulamento de Concessão de Condecorações 

Municipais do Município de Chaves, submeto à aprovação do executivo 

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

a) Atribuição da Medalha de Mérito – Grau Cobre à Jornalista Maria 

Olímpia Vicência Mairos; -------------------------------------------- 

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

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

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

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

Chaves, 11 de Junho de 2015 ----------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

10. ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO, GRAU PRATA AO DR. AFONSO EVARISTO 

MORAIS DE CASTRO. --------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS -------------------------------------------- 

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

Condecorações Municipais, aprovado em reunião ordinária de Assembleia 

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

destinam-se a distinguir pessoas singulares ou coletivas, nacionais 

ou estrangeiras, que se notabilizem pelos seus méritos pessoais ou 

feitos cívicos e ainda funcionários do Município, pelo desempenho das 

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

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

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

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

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

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

distinguir as pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou 

estrangeiras, de cujos atos advenham assinaláveis benefícios para o 

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

exercício de funções autárquicas, quer por se haverem notabilizado em 

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

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

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

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

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

5. Acolhendo que, o Dr. Afonso Evaristo Morais de Castro, nasceu em 

30 de abril de 1961, em Soutelo, Concelho do Mogadouro e é casado com 
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a Dra. Mª Constança Mesquita de Castro e tem uma filha, a Dra. Joana 

Mesquita de Castro, a residir e a exercer a sua atividade profissional 

também em Chaves, e um neto, Pedro Castro Areias; ------------------- 

6. Assinalando que, frequentou a Universidade de Coimbra, onde se 

licenciou em 1985 em Ciências Farmacêuticas, com 15 valores; -------- 

7. Observando que iniciou a sua carreira profissional como auxiliar 

da Professora Doutora Irene Silveira, na Faculdade da Universidade de 

Coimbra; ----------------------------------------------------------- 

8. Notando que, no final de 1985 fixou residência em Chaves, por 

motivos familiares e perspetivas de futuro, ficando desde sempre unido 

aos flavienses; ---------------------------------------------------- 

9. Notando que de janeiro de 14986 a dezembro de 1987 exerceu funções 

de técnico superior de laboratório, no Laboratório de Patologia 

Clínica do Hospital Distrital de Chaves; ---------------------------- 

10. Comprovando que, desde 1986, é sócio gerente e Diretor Técnico 

da Farmácia Costa Gomes, onde trabalham sete colaboradores e ainda, 

desde 2014, da Farmácia Martins, onde trabalham outros tantos 

colaboradores. ----------------------------------------------------- 

11. Observando que, o Dr. Afonso Evaristo Morais de Castro, é 

empreendedor, e enquanto empresário, além de ter fundado em 1987 o 

Laboratório de Análises Clínicas do Tâmega, de que é sócio e gerente 

e no qual trabalham quinze colaboradores, fundou também, e, 2006, a 

Flavicórdia, empresa de que é igualmente sócio gerente, e na qual 

trabalham mais de trinta colaboradores. ---------------------------- 

12. Considerando que: é um entusiasta e apoiante de causas sociais e 

culturais; foi fundador do Rotary Club de Chaves, do Grupo Cultural 

Aquae Flaviae, Irmão da Santa Casa da Misericórdia de Chaves e Confrade 

da Confraria da Carne Barrosã. ------------------------------------- 

13. Considerando que: ao longo da sua carreira profissional tem 

assegurado a orientação de inúmeros estágios, quer no âmbito das 

Analises Clinicas, quer no âmbito da Farmácia de Oficina a inúmeros 

jovens flavienses; ------------------------------------------------- 

14. Notando que, para o Dr. Afonso Evaristo Morais de Castro, a 

cidade e concelho de Chaves é o local que escolheu para constituir a 

sua família, desenvolver a sua atividade empresarial e criar os sus 

mais fortes laços de amizade com os flavienses e é onde fez diversos 

e avultados investimentos criando já meia centena de empregos; ------ 

15. Considerando finalmente o Dr. Afonso Evaristo Morais de Castro, 

além de empresário de grande sucesso, é um homem envolvido na 

comunidade em que reside que ama a cidade de Chaves, que tem 

valorizado, criando riqueza e emprego. ----------------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

com o consignado no Regulamento de Concessão de Condecorações 

Municipais do Município de Chaves, submete-se à aprovação do executivo 

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

a) Atribuição da Medalha de Mérito – Grau Prata, ao Dr. Afonso 

Evaristo Morais de Castro; ------------------------------------------ 

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

comunicação ao medalhado da referida atribuição da medalha de Mérito 

– Grau Prata; ------------------------------------------------------ 

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

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

Chaves, 8 de junho de 2015 ------------------------------------------ 

Os Vereadores ------------------------------------------------------- 

Paula Cristina Barros Teixeira Santos ------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

3.1. PROPOSTA PARA A CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSPORTES PÚBLICOS 

PARA A Q.TA DO REBENTÃO. PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PARTIDO 

SOCIALISTA, SENHOR ENG. JOÃO ADÉRITO MOURA MOUTINHO. ---------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

-Existem jovens e pessoas de outras faixas etárias que não dispõem de 

meios de transporte para frequentarem as piscinas. ------------------ 

-As piscinas sendo equipamentos públicos devem estar acessíveis a 

todos os estratos populacionais. ------------------------------------ 

-Não existem na cidade outras infraestruturas municipais do mesmo tipo 

que possam ser utilizadas durante o Verão. -------------------------- 

-Existem jovens cujos pais, mesmo possuindo viatura própria, têm pouca 

disponibilidade para efetuarem o transporte dos filhos duas vezes no 

mesmo dia. ---------------------------------------------------------- 

-Estas piscinas integram um complexo de lazer e até de prática 

desportiva que permite a ocupação do tempo livre dos jovens durante o 

período de férias escolares. ---------------------------------------- 

-É importante potenciar a ocupação destes equipamentos no mês de Julho 

e primeira quinzena de Setembro. ------------------------------------ 

-A s Piscinas da Q.ta do Rebentão são piscinas municipais e como tal 

devem ser servidas por transportes públicos. ------------------------ 

-O parque de campismo municipal está instalado no local. ------------ 

-A câmara municipal tem autocarros disponíveis. --------------------- 

-Existe uma linha de transportes públicos (TUC), linha 1, que passa 

junto ao Mac-Donalds, podendo eventualmente ser prolongada até à Q.ta 

do Rebentão. -------------------------------------------------------- 

-Seria possível ter um sistema de transportes para a Q.ta do Rebentão 

baseado no prolongamento de linhas urbanas complementado, 

ocasionalmente, com autocarros da câmara municipal. ----------------- 

Proponho: ---------------------------------------------------------- 

- Que sejam disponibilizados transportes públicos, através de 

autocarros, para a Q.ta do Rebentão, durante um período de Verão que 

envolva o mês de Julho. --------------------------------------------- 

-Que caso os custos previstos não excedam um valor considerado razoável 

para este tipo de serviços, se prolonguem no tempo estes transportes 

públicos até à data de encerramento das piscinas. ------------------- 

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

2015.06.15. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fazer 

baixar a proposta, em apreciação, aos serviços técnicos competentes, 
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em vista à sua análise, e nas suas diversas componentes, nomeadamente, 

financeira, operacional, administrativa e jurídica, devendo a mesma, 

sequencialmente, ser presente, para deliberação, em sede de uma 

próxima reunião do executivo camarário. ----------------------------- 

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

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

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

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

É incompreensível que um equipamento público desta dimensão, no caso, 

a única piscina municipal que serve o Concelho de Chaves, não esteja 

dotado de transportes públicos que facilitem o seu acesso aos cidadãos 

flavienses. -------------------------------------------------------- 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA SEQUÊNCIA DA QUEDA 

DE UMA ÁRVORE. REQ: - CRISTINA BATISTA DUARTE PIRES BARROSO. INFORMAÇÃO 

Nº. 74/DAF/2015. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Dos Factos ------------------------------------------------------ 

1. Através de requerimento com o registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local nº 5584, de 14/05/2015, Cristina 

Batista Duarte Pires Barroso veio solicitar a assunção de 

responsabilidade, por parte deste Município, com vista ao pagamento 

duma indemnização pelos danos patrimoniais sofridos num reclame 

vertical, em 6 cadeiras de esplanada e 20 mosaicos do chão da 

esplanada, na sequência da queda de uma árvore plantada na via pública, 

muito concretamente, na Avenida Nuno Alvares, Ed. Rueil, Loja 2, em 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 

2. A requerente juntou ao processo orçamento emitido pela empresa 
“Flavi Toldos”, no valor de 1900 euros, referente a um reclamo luminoso 

– Mupy -, orçamento produzido pela empresa “ Equipo-Chaves, LDA.”, no 

valor de 174,00€, relativo a seis cadeiras de esplanada vermelhas, bem 

como registo fotográfico dos bens danificados na sequência da queda 

da árvore. ---------------------------------------------------------- 

3. No dia 21 de maio de 2015, a Unidade Flexível de 2.º Grau de Recursos 
Operacionais, Setor de Parques, Jardins e Quinta do Rebentão, produziu 

a Informação n.º 53/2015, constando da mesma a análise do acidente e 

dos danos provocados pela queda da árvore, sugerindo, em face das 

conclusões constante de tal informação, que o pedido de indemnização 

seja atendido, procedendo-se ao pagamento da indemnização, por forma 

a eliminar os prejuízos da lesas. ---------------------------------- 

4. Por sua vez, o setor de fiscalização administrativa municipal, 
através da Informação n.º 25/FIS/2015, veio informar que o painel de 

publicidade – mupy – danificado e pertencente à requerente, não foi 

objeto de qualquer licenciamento prévio por parte deste Município. -- 

5. Sendo certo que, conforme consta da retrocitada Informação, a 

publicidade em causa estava sujeita a licenciamento municipal. ----- 

II – Do Direito ----------------------------------------------------- 
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1. O regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual do 

Estado e demais Entidades Públicas encontra-se consagrada na Lei nº 

67/2007, de 31 de Dezembro. ---------------------------------------- 

2. Ora, para que se verifique responsabilidade civil administrativa é 
necessário que estejam reunidos os seguintes pressupostos, a saber: - 

- A prática, através de órgão ou agente, de um ato ilícito (positivo 

ou omissivo) no exercício de funções públicas ou por causa delas, --- 

- Imputação do ato a título de dolo ou mera culpa; --------------- 

- Que desse ato tenham resultado prejuízos; ---------------------- 

- Da verificação de um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo 

ou dano. ------------------------------------------------------------ 

3. De igual modo dispõe o art. 483º, do Código Civil, que aquele que, 
com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrém ou 

qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica 

obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação “. 

4. Tal facto, deverá, ainda, caracterizar-se como ilícito, ou seja, 
antijurídico ou contrário ao direito. ------------------------------ 

5. Nestes termos, a ilicitude, no âmbito da responsabilidade civil, 
pode revestir uma de duas modalidades, a saber: -------------------- 

- ou se traduz na violação de direitos ou interesses de outrém  

(lesão direta) ou se manifesta na violação de uma norma destinada a 

proteger interesses alheios ( lesão indireta ); --------------------- 

6. No caso individual e concreto em apreciação, o peticionário afirma 
que o acidente em causa ocorreu devido à queda de uma árvore. ------- 

7. Ora, fazendo fé nas conclusões exaradas pelos serviços técnicos 
competente, do ponto de vista estritamente jurídico, parecem estar 

reunidos, salvo melhor opinião, os pressupostos legalmente exigíveis 

para o apuramento de responsabilidade civil extracontratual da 

Autarquia. --------------------------------------------------------- 

8. Sempre importará, aqui, analisar o facto da requerente não ter 
obtido, junto desta Autarquia Local, licenciamento municipal 

relativamente ao painel publicitário danificado e se tal omissão, 

afasta a existência de responsabilidade extracontratual do Município. 

9. Sobre esta matéria, importa trazer à colação o disposto no artigo 
4.º, da Lei nº 67/2007, de 31 de Dezembro, disposição legal que 

determina, expressamente, o seguinte, a saber: ---------------------- 

“Quando o comportamento culposo do lesado tenha concorrido para a 

produção ou agravamento dos danos causados, designadamente por não ter 

utilizado a via processual adequada à eliminação do acto jurídico 

lesivo, cabe ao tribunal determinar, com base na gravidade das culpas 

de ambas as partes e nas consequências que delas tenham resultado, se 

a indemnização deve ser totalmente concedida, reduzida ou mesmo 

excluída.” --------------------------------------------------------- 

10. Não julgamos, contudo, que a falta de licenciamento do painel 

possa ser enquadrada no conceito de “culpa do lesado”, afastadora de 

qualquer responsabilidade extracontratual do Município, no caso 

individual e concreto. --------------------------------------------- 

11. Tanto mais que nada garante que se a requerente tivesse 

solicitado o licenciamento em causa, o mesmo seria indeferido. ----- 

12. Refira-se, porém, que a falta de licenciamento do painel 

publicitário consubstancia a prática de uma infração 

contraordenacional, devendo, como tal, ser instaurado o respetivo 

processo e apurada a eventual responsabilidade da requerente, ao 

abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 1º, da Lei n.º 97/88, de 17/08 

e ulteriores alterações. ------------------------------------------- 
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13. Relembramos, aqui, que consta do presente processo, uma 

participação produzida pela Policia de Segurança Pública e na qual se 

menciona a existência de um “reclamo luminoso do estabelecimento 

“Sopas da Mama”. ---------------------------------------------------- 

14. Por último, julgamos, salvo melhor opinião, que antes do 

Município proceder à assunção de qualquer responsabilidade, o presente 

processo deverá ser remetido para a companhia de seguros responsável, 

em vista a que a mesma, com recurso aos respetivos peritos, proceda à 

analise do caso individual e concreto, tendo em conta o seguro de 

responsabilidade civil extracontratual celebrado entre este Município 

e a mesma, em especial quanto ao montante dos danos exigido pela 

requerente. -------------------------------------------------------- 

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

Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

procedimental: ----------------------------------------------------- 

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião da Câmara 

Municipal de Chaves, em vista a que tal órgão executivo autorize o 

envio do presente assunto para a companhia de seguros “Açoreana 

Seguros”, permitindo que a mesma, com recurso aos respetivos peritos, 

proceda à análise do caso individual e concreto, tendo em conta o 

seguro de responsabilidade civil extracontratual celebrado entre este 

Município e a mesma; ------------------------------------------------ 

b) Simultaneamente, sugere-se que o presente assunto seja remetido 

para o setor de contraordenações municipais, para instauração do 

respetivo processo contraordenacional contra Cristina Batista Duarte 

Pires Barroso, com base na falta de licenciamento do painel 

publicitário descrito nos presentes autos, ao abrigo do disposto no 

n.º 1, do artigo 1º, da Lei n.º 97/88, de 17/08 e ulteriores 

alterações, sendo, previamente, sancionado pelo Vereador responsável, 

Arq.º Castanheira Penas; ------------------------------------------- 

c) Sequencialmente, deverá a interessada ser notificada, nos termos 

do art. 68º do Código do Procedimento Administrativo, da decisão que 

vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação; ------------ 

d) Por último, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 

parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira. 

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

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

Chaves, 04 de junho de 2015 ----------------------------------------- 

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

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

Em anexo: O respetivo processo administrativo. ---------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DRA. 

SANDRA LISBOA DE 2015.06.05. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com a estratégia procedimental sugerida nesta 

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

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

DELGADO DE 2015.06.08. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.06.08. -------------------------------------------------------- 

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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III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº98/SIS/N.º33/2015. -------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 2. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2015.06.02. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração do Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral, Dr. Marcelo Delgado. ----------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.06.09. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.06.09 --------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de câmara para deliberação.--------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

2. ADESÃO À REDE DE MUNICÍPIOS SOLIDÁRIOS COM AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº100/SHSDPC/N.º34/2015. ------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.ENQUADRAMENTO----------------------------------------------------- 

O fenómeno da violência doméstica, não sendo recente, tem vindo a 

incorporar um aumento significativo dos riscos psicossociais, não 

apenas para a vítima, mas, também para a estrutura familiar que a 

rodeia com especial inquietação para os efeitos nefastos no processo 

de crescimento e desenvolvimento dos descendentes a cargo.---------- 

A mulher é, no contexto da unidade familiar, o elemento que mais padece 

das caraterísticas de personalidade do agressor, despoletadas pelos 

mais adversos e complexos fatores, onde predominam os problemas de 

dependências – álcool e estupefacientes, personalidade 

desestruturante; percurso do agressor, também ele marcado por 

violência; personalidade afetiva fortemente debilitada, ciúme doentio, 

e até situações de puro machismo, onde o agressor entende que a 

companheira é um objeto da sua exclusiva propriedade, e que, em 

circunstância alguma tem a possibilidade de, por sua vontade, sair 

daquela relação. A tudo isto, no caso dos homicídios em ambiente 

doméstico, junta-se a situação de divórcio, as partilhas de bens e a 

guarda dos filhos. O ambiente é intempestivo. ----------------------- 

O agressor assume, então, uma visão egocêntrica do problema, em que 

tudo o que lhe acontece é culpa da vítima, a qual comete depois o erro 

de seguir com a sua vida para a frente e de querer ser feliz. Isto é 

algo que o agressor jamais tolera.----------------------------------- 
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Este tipo de crime tem como denominador comum o facto de vítima e 

assassino coexistirem no mesmo espaço habitacional, bairro, ou mesmo 

local de trabalho, com contacto visual ou presencial quase diário. 

Esta situação faz com que interiormente as questões e problemas mal 

resolvidos entre as partes se agudizem. Por norma, o afastamento da 

vítima do seu agressor de forma a que todos os problemas deixem de 

existir, comporta elevados riscos para a vítima pelo constante 

controlo que o agressor tende a exercer.----------------------------- 

O Comité de Ministros do Conselho da Europa, de 30 de Abril de 2008, 

definiu a violência contra as mulheres como sendo o «[...] resultado 

de um desequilíbrio de poder entre homens e mulheres e leva a uma 

grave discriminação contra estas, tanto na sociedade como na família. 

A violência na família ou no lar ocorre em todos os Estados membros 

do Conselho da Europa, apesar dos avanços na legislação, políticas e 

práticas. A violência contra as mulheres é uma violação dos direitos 

humanos, retirando -lhes a possibilidade de desfrutar de liberdades 

fundamentais. Deixa as mulheres vulneráveis a novos abusos e é um 

enorme obstáculo para ultrapassar a desigualdade entre homens e 

mulheres na sociedade. A violência contra a mulher prejudica a paz, a 

segurança e a democracia na Europa. [...]» -------------------------- 

Este é pois um problema mundial e não apenas europeu ou português, e 

por isso de tão difícil resolução. Só nos EUA (com uma população de 

320 milhões), entre o ano 2000 e o ano 2009, cerca de 1200 mulheres 

foram assassinadas pelos maridos ou companheiros. Em Espanha (com uma 

população de 46 milhões), só no ano passado, 71 mulheres foram mortas 

pelos maridos ou companheiros. No Brasil, uma mulher é espancada a 

cada 15 segundos. Na Inglaterra, por semana, duas mulheres são mortas 

pelos seus parceiros, ou seja, o dobro de Portugal. Na França, por 

ano, 25 mil mulheres são violentadas. Em todos estes países, o número 

de homicídios contra pessoas que se relacionam é altíssimo. --------- 

Segundo o Relatório Anual da APAV (Associação Portuguesa de Apoio à 

Vítima), o ano de 2014 ficou marcado pela morte de 42 mulheres em 

ambiente doméstico. Destas, 35 morreram às mãos dos atuais ou ex-

maridos, companheiros ou namorados. As outras sete mulheres foram 

também assassinadas em ambiente doméstico, mas pelo pai, tio ou sogro, 

enfim, por outras pessoas que não o antigo companheiro. ------------- 

Em termos estatísticos, o ano de 2014 foi pior do que 2013, ano em que 

37 mulheres perderam a vida por crimes em ambiente doméstico. ------- 

Ao longo da última década, morreram 398 mulheres em Portugal, vítimas 

em contexto de violência doméstica. Este número terrível dá-nos uma 

média de quase 40 mulheres assassinadas por ano (39,8).-------------- 

Em média, morreram quatro mulheres por mês no ano de 2014. Uma por 

semana. Em cerca de 30% das situações, a mulher foi morta já depois 

de estar separada do agressor, sendo que, em muitos casos, estava já 

mesmo divorciada, tendo o crime ocorrido quando a vítima iniciou uma 

nova relação.------------------------------------------------------- 

As casas de abrigo dispersas pelo território nacional, destinadas ao 

acolhimento temporário de vítimas de violência doméstica, acompanhadas 

ou não de filhos menores, representam uma importante resposta na 

proteção e defesa da vítima, a partir das quais se inicia um novo 

processo de autonomização e integração na vida ativa. --------------- 

Por vezes, no sinuoso processo de integração, e após saída da casa 

abrigo, a vítima depara-se com problemas no acesso a uma habitação, 

quer por falta de rendimentos para aceder ao mercado regular de 

habitação, quer por falta de atividade profissional remunerada. Este 

constrangimento tem sido apontado como o grande obstáculo no processo 

de autonomia das vítimas de violência. Impõe-se, como tal a adoção de 
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estratégias que permitam concertar respostas articuladas às 

necessidades de habitação, de modo a potenciar o retorno saudável à 

vida em comunidade. ------------------------------------------------- 

Apesar das alterações legais e culturais que ocorreram nesta última 

década, da maior especialização e formação de todos os atores, 

nomeadamente das ONG, associações de apoio à vítima, forças de 

segurança, tribunais, técnicos, da maior visibilidade do fenómeno, das 

diversas campanhas de informação, de todas as campanhas de prevenção, 

dos diversos planos de combate à violência doméstica, persiste o 

elevado número de participações ou queixas do crime de violência 

doméstica, que a todos, não nos deve deixar indiferentes. ----------- 

2.FUNDAMENTAÇÃO----------------------------------------------------- 

Considerando que a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e 

da Igualdade, endereçou a este Município convite, com registo de 

entrada no setor de expediente geral em 25 de maio do corrente ano, 

tendente à adesão à Rede de Municípios Solidários com as vítimas de 

violência doméstica; ------------------------------------------------ 

Considerando que os serviços de ação social deste Município têm 

colaborado com indivíduos, instituições e organizações não-

governamentais, na procura de soluções habitacionais ou outras, para 

as vítimas de violência doméstica;----------------------------------- 

Considerando que Portugal tem vindo a prosseguir o combate à violência 

doméstica através da implementação de uma política concertada e 

estruturada, com o objetivo de proteger as vítimas, condenar os 

agressores, conhecer e prevenir o fenómeno, qualificar profissionais 

e dotar o País de estruturas de apoio e proteção;-------------------- 

Considerando que entre a Secretaria de Estado dos Assuntos 

Parlamentares e da Igualdade o Secretário de Estado da Administração 

Local e Reforma Administrativa e a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses foi subscrito protocolo com o objetivo de instituir uma 

relação de cooperação entre as partes, no apoio ao processo de 

autonomização das vítimas de violência doméstica, no momento da saída 

das casas abrigo;---------------------------------------------------- 

Considerando que o disposto na alínea v) do n.º 1, do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013 de 12 setembro, consagra a possibilidade da Câmara 

Municipal participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas 

em situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades 

competentes da administração central e com instituições particulares 

de solidariedade social;--------------------------------------------- 

Considerando que a área estratégica de intervenção 2, consagrada no 

IV Plano Nacional Contra a Violência Doméstica, aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministro n.º 100/2010, de 17 de dezembro, 

estabelece como objetivo estratégico a promoção medidas que facilitem 

o acesso à habitação a vítimas de violência doméstica no âmbito da 

atribuição de fogos de habitação social;----------------------------- 

Considerando que, a par da estratégia de prevenção e de proteção das 

vítimas organizada em torno da criação de estruturas de apoio com 

cobertura nacional, ao nível do atendimento e do acolhimento de 

vítimas, dever-se-á, igualmente, fomentar uma rede nacional de 

cedência de habitação municipal de modo a potenciar a fase de 

reintegração social;------------------------------------------------ 

Considerando que a adesão ao protocolo de colaboração determina que o 

Município de Chaves inclua, nas suas prioridades na atribuição de 

fogos de habitação social, as mulheres vítimas de violência doméstica, 

no momento da saída das casas abrigo;-------------------------------- 

Considerando que o Município de Chaves tem assumido uma preocupação 

crescente na procura ativa de soluções para o problema habitacional 
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de mulheres vítimas de violência doméstica, mediante apoio económico 

disponibilizado pelo programa de apoio à renda;---------------------- 

Considerando que o n.º 1 do artigo 14.º, da Lei n.º 81/2014 de 19 de 

dezembro, diploma que estabelece o novo regime do arrendamento apoiada 

para habitação, consagra a prioridade de atribuição de habitação a 

indivíduos com necessidades habitacionais urgentes e ou temporárias, 

resultantes de problemas de violência doméstica;--------------------- 

Considerando que a alínea a), do artigo 6.º do Regulamento do Regime 

de Acesso à Habitação Social, transpõe para a ordem interna o regime 

excecional de atribuição do direito à habitação social municipal a 

vítimas de violência doméstica;-------------------------------------- 

Considerando que, a adesão à Rede de Município Solidários com as 

vítimas de violência doméstica, não acarreta quaisquer encargos, nem 

quaisquer outras obrigações para os municípios aderentes, para além 

da inclusão, nas suas prioridades na atribuição de fogos de habitação 

social, as mulheres vítimas de violência doméstica, o que, aliás, já 

está contemplado no novo Regulamento do Regime de Acesso à Habitação 

Municipal.---------------------------------------------------------- 

3.DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO------------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de submeter à apreciação 

superior a adoção da seguinte estratégia procedimental;-------------- 

1 – Apreciação pela Chefe da Unidade Flexível de 2.º Grau de Recursos 

Humanos e Ação social, Dr.ª Paula Cabugueira, em vista a sancionar, 

ou não, os fundamentos explanados que versam sobre a adesão do 

Município de Chaves à Rede de Municípios Solidários com as vítimas de 

violência doméstica mediante a afetação ao Protocolo de Colaboração 

subscrito pela Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da 

Igualdade, o Secretário de Estado da Administração Local e Reforma 

Administrativa e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

(anexo à presente informação);--------------------------------------- 

2 – Caso a presente informação venha a merecer de concordância 

superior, deverá a mesma ser remetida ao cuidado do Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral, Dr. Marcelo Delgado, cujo 

parecer/decisão deverá, sequencialmente, ser remetida para o Gabinete 

do Presidente da Câmara Municipal, Arq. António Cabeleira para a 

emissão da competente decisão;--------------------------------------- 

3 – Independentemente do sentido da decisão que vier a ser exarada, 

dever-se-á dar conhecimento ao gabinete do Sr. Vereador João Neves;-- 

4 – Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião do 

órgão executivo municipal, em vista a produzir a competente 

deliberação, consubstanciada na adesão ao referido protocolo;-------- 

5 – Após deliberação do executivo municipal, deverá o presente assunto 

ser remetido ao setor de habitação social e desenvolvimento de projetos 

comunitários a fim de concretizar a deliberação produzida pelo órgão 

executivo municipal, através do preenchimento do formulário de adesão 

disponível para o efeito em www.anmp.pt. ---------------------------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

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

(Aureliano Morais) -------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2015.06.04------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração do Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral, Dr. Marcelo Delgado. ----------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.06.05. ---------------------------------------------- 

http://www.anmp.pt/
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.06.05 --------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de câmara para deliberação.--------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº103/SIS/N.º36/2015. ------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 3. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2015.06.09 ------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração do Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral, Dr. Marcelo Delgado. ----------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.06.12. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.06.12. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de câmara para deliberação.--------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

4. LISTAGEM DE DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR. PRESIDENTE, NO USO DE 

COMPETENCIAS DELEGADAS PELA CÂMARA. INFORMAÇÃO DDSC. ---------------- 

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. -----------------------------  

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

1.1. PROPOSTA DE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

PORMENOR DO PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CHAVES (PP QUINTA DOS 
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MONTALVÕES).- DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE, DA ARQª. 

CARLA JOANA RODRIGUES DE 02.06.2015. -------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ----------------------------------------- 

1.1. A presente informação visa propor à consideração superior a 

extinção do procedimento de elaboração do “Plano de Pormenor do Parque 

de Ciência e Tecnologia de Chaves” (PP da Quinta dos Montalvões), na 

sequência do teor da última Informação/Proposta nº24/DOTDU/2015, 

datada de 22 de janeiro de 2015, a qual se anexa à presente informação, 

e dos esclarecimentos prestados pela CCDR-N na reunião de trabalho 

realizada no pretérito dia 29 de maio do corrente ano de 2015.------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA------------------------------- 

2.1. Em 05 de fevereiro de 2015, com base na Informação/Proposta 

nº24/DOTDU/2015, datada de 22 de janeiro de 2015, o senhor Vice-

Presidente, Carlos Castanheira Penas, na ausência do Senhor 

Presidente, Arquiteto António Cabeleira, tomou decisão no sentido de 

se promover o agendamento de uma reunião de trabalho com os serviços 

da CCDR-N tendo em vista debater os seguintes assuntos:-------------- 

 Esclarecer perante a CCDR-N as condições que, no entender dos 

serviços da DOTDU (devidamente explanados na Informação/Proposta 

nº24/DOTDU/2015, supra referida) justificam a inutilidade de 

prosseguir com o processo administrativo tendente à conclusão do Plano 

de Pormenor em causa;------------------------------------------------ 

 Auscultar a CCDR-N sobre a possibilidade de se remeter o 

procedimento de reclassificação do solo da área objeto de estudo do 

Plano de Pormenor e do Alvará de Loteamento nº 2/2011 que entretanto 

foi aprovado para a maioria da área do PP1, para o processo de revisão 

do PDM que se encontra em curso, evitando dessa forma a sobreposição 

de dois procedimentos tendo em vista o mesmo fim.-------------------- 

2.2. Na sequência desta deliberação, realizou-se no pretérito dia 29 
de maio do corrente ano de 2015, às 10:30h da manhã uma reunião de 

trabalho nas instalações da CCDR-N, na qual estiveram presentes os 

seguintes técnicos:------------------------------------------------- 

Em representação da Comissão de Coordenação da Região do Norte (CCDR-

N):----------------------------------------------------------------- 

 Dra. Cristina Guimarães, Diretora dos serviços de Ordenamento do 

Território---------------------------------------------------------- 

 Arq.º José Cangueiro, Chefe da Divisão de Ordenamento e Gestão do 

Território (em regine de substituição);------------------------------ 

 Arq.º Helena Cristina------------------------------------------- 

Em representação do Município de Chaves:----------------------------- 

 Eng.º João Geraldes, Chefe de Divisão de Gestão e Ordenamento do 

Território---------------------------------------------------------- 

 Arq.ª Ana Isabel------------------------------------------------ 

 Arq.ª Carla Joana----------------------------------------------- 

2.3. A reunião iniciou-se usando da palavra a Dra. Cristina Guimarães, 
que transmitiu o seguinte:------------------------------------------- 

 Relembrou os objetivos que motivaram o agendamento da reunião;-- 

 Esclareceu, desde logo, que a decisão de concluir ou extinguir o 

procedimento de elaboração do plano de pormenor da Quinta dos 

Montalvões, apenas cabe à Câmara Municipal de Chaves, pelo que, os 

                                                           
1 Loteamento aprovado ao abrigo da Suspensão Parcial do PDM de Chaves 

e respetivas Medidas Preventivas, que vigoraram desde 12-03-2010 até 

12-03-2013.--------------------------------------------------------- 



                                                                F. 128 

                                                                  _____________________ 
 

serviços da CCDR-N nada têm a dizer sobre a decisão que vier a ser 

tomada por parte desse órgão municipal sobre esse assunto;-----------  

2.4. Relativamente à questão da reclassificação do solo nesta área do 
território municipal, os técnicos do Município começaram por fazer uma 

breve exposição de todo o histórico do processo de elaboração do plano 

de pormenor da Quinta dos Montalvões e das razões que conduziram à 

aprovação de uma operação de loteamento para a mesma área do território 

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

2.5. Concluída a exposição, questionaram a CCDR-N sobre os 

procedimentos necessários para se alcançar a reclassificação do solo 

na área onde se projeta a operação de Loteamento aprovada, uma vez 

que, terminadas em 2013 a Suspensão Parcial do PDM de Chaves e as 

Medidas Preventivas, o solo nesta área do território municipal retomou 

o seu estatuto inicial de solo rural.--------------------------------  

2.6. Em resposta a esta questão, a Dra. Cristina Guimarães clarificou 
que, de facto, em sede da revisão do PDM de Chaves, poderá efetuar-se 

a reclassificação do solo na área onde incide a operação de loteamento, 

uma vez que a mesma foi legalmente aprovada através do procedimento 

de Suspensão Parcial do PDM de Chaves e respetivas Medidas Preventivas. 

A restante área de intervenção do Plano de Pormenor, apenas poderá ser 

reclassificada através da elaboração/conclusão de um Plano de 

Pormenor, caso o Município assim o pretenda.------------------------- 

2.7. Estando esclarecidas todas as questões da ordem de trabalhos da 
reunião, foram ainda abordados outros assuntos de natureza geral 

relacionados com o estado do procedimento de revisão do PDM de Chaves 

e com as alterações introduzidas pela nova legislação relativa à “Lei 

de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do 

território e de urbanismo”, após os quais se deu por concluída a 

reunião.------------------------------------------------------------ 

3. PARECER--------------------------------------------------------- 

3.1. Considerando que, em conformidade com a Informação/Proposta 

nº24/DOTDU/2015, datada de 22 de janeiro de 2015, foram devidamente 

justificadas as razões que levaram os serviços a DOTDU a concluir que 

seria inútil prosseguir com o processo administrativo tendente à 

conclusão do Plano de Pormenor do Parque de Ciência de Tecnologia de 

Chaves (PP da Quinta dos Montalvões), iniciado em 2008;-------------- 

3.2. Considerando que na mesma Informação/Proposta, os serviços da 
DOTDU sugeriam o agendamento de uma reunião com os serviços da CCDR-

N, tendo em vista justificar tal proposta de decisão e auscultar a 

CCDR-N sobre a possibilidade de remeter o procedimento de 

reclassificação do solo da área objeto de estudo do Plano de Pormenor 

e do Alvará de Loteamento, que entretanto foi aprovado para a grande 

parte da área de intervenção do PP (ao abrigo da Suspensão do PDM de 

Chaves e respetivas Medidas Preventivas, que vigoraram até 2013) para 

o processo de revisão do PDM que se encontra em curso;--------------- 

3.3. Considerando que tal reunião já decorreu no pretérito dia 29 de 
maio do corrente ano de 2015, tendo a CCDR-N esclarecido que (i) apenas 

cabe à Câmara a decisão de concluir ou extinguir o procedimento de 

elaboração do PP e que (ii) a reclassificação do solo na área do 

Loteamento da Quinta dos Montalvões poderá ser tratada em sede de 

revisão do PDM de Chaves, não sendo determinante a conclusão do plano 

de pormenor em causa.------------------------------------------------ 

3.4. Face ao exposto, sou a considerar que estão reunidas as condições 
para se propor superiormente a extinção do procedimento de elaboração 

do PP do Parque de Ciência e Tecnologia de Chaves, pelas razões 

explanadas na já referida Informação/Proposta nº24/DOTDU/2015, datada 

de 22 de janeiro de 2015, que segue em anexo à presente informação.-- 
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4. PROPOSTA DE DECISÃO--------------------------------------------- 

4.1. Tendo em consideração as competências e atribuições do Município 
no domínio do “Planeamento” e do “Ordenamento do Território e 

Urbanismo” previstas, respetivamente, nos artigos 3º e 23º, do Anexo 

I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro2, submete-se à consideração 

superior a aprovação da presente Informação/Proposta, consubstanciando 

as seguintes medidas:------------------------------------------------ 

4.1.1. Que o executivo municipal decida proceder à extinção do 

procedimento de elaboração do Plano de Pormenor do Parque de Ciência 

e Tecnologia de Chaves, iniciado em 2008 para a área da Quinta dos 

Montalvões, uma vez que com a aprovação do Loteamento da Quinta dos 

Montalvões, (que coincide com a grande parte da área de intervenção 

do PP) o Município alcançou o essencial dos objetivos programáticos 

que estiveram na base da elaboração do plano de pormenor e uma vez que 

está em curso o procedimento de revisão do PDM de Chaves, o qual irá 

dar enquadramento à estrutura urbanística e programática definida nos 

estudos do PP e na operação de loteamento entretanto aprovada para o 

mesmo local;-------------------------------------------------------- 

4.1.2. Caso a presente proposta venha a merecer homologação superior 

e estando em causa a extinção da tramitação administrativa de um plano 

de pormenor, deverá ser promovida a notificação da deliberação que 

vier a ser praticada à CCDR-N, enquanto entidade responsável pelo 

acompanhamento do plano, bem como ser publicada tal deliberação nos 

meios de comunicações disponíveis para o efeito, em conformidade com 

o estipulado nos nº 1 e nº2, do artigo 56º do Anexo I da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro3, em articulação com o previsto no nº1 do 

artigo 74º do RJIGT4.------------------------------------------------ 

Em Anexo: Informação/Proposta nº24/DOTDU/2015, datada de 22 de janeiro 

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

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade. --------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE, 

ARQ. RODRIGO MOREIRA, DE 05.06.2015.---------------------------------

1- Justificação da incumbência da elaboração da informação:---------- 

                                                           
2 Lei que aprovou o novo Regime Jurídico das Autarquias Locais.------ 
3 “1-Para além da publicação em Diário da República quando a lei 

expressamente o determine, as deliberações dos órgãos das autarquias 

locais, bem como as decisões dos respetivos titulares destinadas a ter 

eficácia externa, devem ser publicadas em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da 

deliberação ou decisão, sem prejuízo do disposto em legislação 

especial.----------------------------------------------------------- 

2- Os atos referidos no número anterior são ainda publicados no sítio 

da Internet, no boletim da autarquia local e nos jornais regionais 

editados ou distribuídos na área da respetiva autarquia, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática, que reúnam cumulativamente as seguintes 

condições:---------------------------------------------------------- 

a) Sejam portugueses, nos termos da lei; ---------------------------- 

b) Sejam de informação geral;---------------------------------------- 

c) Tenham uma periodicidade não superior à quinzenal;---------------- 

d) Contem com uma tiragem média mínima por edição de 1500 exemplares 

nos últimos seis meses;---------------------------------------------- 

e) Não sejam distribuídas a título gratuito.”------------------------ 
4 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, Decreto-lei 

nº 380/99, de 22 de Setembro e ulteriores alterações.------ 
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1.1- Considerando que o presente dossiê foi acompanho pela Técnica 

Superior, Senhora Arquiteta Carla Joana Rodrigues, adstrita à extinta 

DOTDU, da qual eu era dirigente;------------------------------------- 

1.2- Considerando que a diligência de formalizar a proposta de extinção 

do procedimento de elaboração do Plano de Pormenor do Parque de Ciência 

e Tecnologia de Chaves (PP Quinta dos Montalvões) deve ter em conta 

os antecedentes, que a mencionada técnica bem conhece;---------------

1.3- Face ao exposto, por comum acordo entre mim, dirigente em regime 

de substituição da Divisão de Sustentabilidade e Competitividade e o 

Chefe de Divisão de Gestão e Ordenamento do Território, Senhor 

Engenheiro João Carlos Botelho Geraldes, foi considerado que a 

presente informação deveria ser elaborada pela Senhora Arquiteta Carla 

Joana Rodrigues, adstrita atualmente à Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade.----------------------------------------------------

2- Parecer:---------------------------------------------------------

2.1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância.-------------------------------------------------------

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a 

presente informação à consideração do Senhor Presidente da Câmara para 

proferir despacho no sentido: ---------------------------------------

(i) de propor ao Executivo municipal que delibere extinguir o 

procedimento de elaboração do Plano de Pormenor do Parque de Ciência 

e Tecnologia de Chaves, iniciado em 2008 para a área da Quinta dos 

Montalvões, pelas razões expressas na informação.-------------------- 

(ii) adotar a estratégia procedimental sugerida no ponto 4.1.2 desta 

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

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Gera- 

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

DELGADO DE 2015.06.12. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.06.12 --------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

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

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

Dr. Francisco Melo, para apresentar, verbalmente, a seguinte 

declaração: -------------------------------------------------------- 

1 – O anterior Presidente da Câmara era pródigo em criar ideias que 

davam, invariavelmente, em nada, nomeadamente, Parque de Ciência e 

Tecnologia, Centro de Indústrias Criativas, entre outros projetos. -- 

2 – Este é mais um exemplo de tal estratégia de atuação, diga-se, 

ilusória, prosseguida pelo anterior Presidente da Câmara. ----------- 

3 – A sua posição favorável à aprovação da presente proposta tem, 

sobretudo, em vista permitir acabar com esta “aldrabada” 

consubstanciada na criação de um Parque Tecnológico. ---------------- 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 
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3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

  

3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA. ------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 5. -- 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------  

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ARQ. CASTANHEIRA PENAS. ---------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 6. -- 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------  

 

 

3.3. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – FILOMENA 

CONCEIÇÃO ALVES – LUGAR DE CORSEIRA, FREGUESIA DE OUTEIRO SECO – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. 

ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 02.06.2015. ---------------------------------- 

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 registado no Departamento de Coordenação 

Geral com o nº 641/15, de 27-04-2015, a Filomena Conceição Alves, na 

qualidade de promitente compradora dos prédios rústicos inscritos na 

matriz predial da freguesia de Outeiro Seco sob os artigos 735º 750º, 

descritos na Conservatória do Registo Predial com o nº 676/19880217 e 

nº 4300/20121214, solicita a emissão de parecer favorável, a que se 

refere o artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei nº 

64/2003, de 23/08, para instruir a respectiva escritura de Compra e 

Venda de metade dos referidos prédios rústicos, com as descrições a 

seguir mencionadas, a favor da requerente, destinando-se os ditos 

prédios a permanecerem inteiros e indivisos fisicamente, embora em 

compropriedade e exploração familiar: ------------------------------- 

-Prédio rústico, sito no lugar da Corseira, inscrito na matriz predial 

da freguesia de Outeiro Seco sob o artigo 750º, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 4300/20121214, com 

a área de 2 760 m2.-------------------------------------------------- 

-Prédio rústico, sito no lugar da Corseira, inscrito na matriz predial 

da freguesia de Outeiro Seco sob o artigo 735º, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 676/19880217, com 

a área de 6 117 m2. ------------------------------------------------- 

Em anexo ao requerimento nº 641/15, a interessada junta os seguintes 

elementos: --------------------------------------------------------- 

 Fotocópia simples da escritura de Compra e Venda, na qual foi 

dito pela Dª Esmeralda Augusta Dias da Ressurreição Serra e pelo seu 

marido que venderam ao Srº Bernard Jean Louis Van Caneghem Visayze os 

seguintes prédios:-------------------------------------------------- 

-Prédio misto, situado no lugar da Corseira – Estrada de Outeiro, 

composto de casa de habitação de rés-do-chão e águas furtadas com 
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logradouro e terra de cultivo, inscrito nas respectivas matrizes sob 

os artigos 1038-U e 735-R.------------------------------------------- 

-Prédio rústico, situado no lugar da Corseira, composto de terra de 

cultivo e pastagem, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 750.  

 Cadernetas prediais rústicas dos prédios rústicos supra 

referidos. --------------------------------------------------------- 

 Fotografia aérea, com a demarcação dos imóveis.---------------- 

 Fotocópia da procuração em como a requerente, Dª Filomena 

Conceição Alves, constitui bastante procuradora a Dª Sabina Reis 

Rodrigues para em seu nome e representação e pelo preço e condições 

convenientes, prometer comprar metade indivisa dos prédios misto e 

rústico, supra referidos.-------------------------------------------- 

 Certidões da Conservatória do Registo Predial dos prédios 

rústicos descritos com os nº 676/19880217 e com o nº 4300/20121214, 

inscritos na matriz predial da freguesia de Outeiro seco sob os artigos 

735º e 750º, respectivamente.---------------------------------------- 

 Fotocópia do Cartão de Cidadão das requerentes e do Srº Bernard 

Jean Louis Van Caneghem Visayze.------------------------------------- 

1.2-No âmbito do atendimento ao público, a representante da 

requerente, Dª Sabina Reis Rodrigues, apresenta no dia 21-05-2015, 

novas certidões da CRPC, dos prédios acima mencionados.-------------- 

2-PARECER----------------------------------------------------------- 

2.1-Enquadramento do pedido na Lei----------------------------------- 

2.1.1-De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, 

de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, sob a epígrafe “Medidas 

Preventivas”, a celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos 

entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal da situação 

dos prédios”. ------------------------------------------------------- 

2.1.2-Também, de acordo com o que se encontra estabelecido no nº 2 do 

mesmo artigo, o “parecer previsto no número anterior só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”.-------- 

2.2-Enquadramento dos prédios rústicos nos Instrumentos de Planeamento 

Territorial--------------------------------------------------------- 

Tendo em conta a demarcação constante na planta de localização, 

apresentada pelo interessado e de acordo com a planta de ordenamento 

nº 34 B do Plano Diretor Municipal, da qual se anexa um extracto, os 

prédios rústicos a que se reportam o pedido em questão, integram-se 

nas classes de espaços constantes no quadro síntese que se segue:---- 

QUADRO SÍNTESE 

 

ARTIGO 

RÚSTICO 

 

TIPOS DE ESPAÇOS DE ACORDO 

COM AS PLANTAS DE 

ORDENAMENTO DO PLANO 

DIRECTOR MUNICIPAL 

 

FUTUROS COMPROPRIETÁRIOS DOS 

PRÈDIOS 

 

 735º 

 

 

O prédio rústico insere-se  

no espaço da classe 4 

(Espaços Agrícolas e 

Florestais),  na   Categoria 

4.2 (Espaços Agrícolas), 

Subcategoria 4.2.B  (Espaços 

Agrícolas Condicionados). 

 

1/2 – Bernard Jean Louis 

Van Caneghem Visayze. 

  

1/2 – Filomena Conceição Alves 
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750º 

 

O prédio rústico insere-se  

no espaço da classe 4 

(Espaços Agrícolas e 

Florestais),  na   Categoria 

4.2 (Espaços Agrícolas), 

Subcategoria 4.2.B  (Espaços 

Agrícolas Condicionados). 

 

1/2 – Bernard Jean Louis 

Van Caneghem Visayze. 

  

1/2 – Filomena Conceição Alves 

 

 

2.3-Especificidades do pedido---------------------------------------- 

O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de compra e venda 

de metade dos prédios rústicos, inscrito na matriz predial rústica da 

freguesia de Outeiro Seco sob os artigos 735º e 750º, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves, com os nº 676/19880217 e 

com o nº 4300/20121214, não havendo a constituição de compropriedade 

dos mesmos, ficando metade indivisa de cada prédio rústico para a 

requerente e a outra metade indivisa para o Srº Bernard Jean Louis Van 

Caneghem Visayze, não pretendendo os interessados a divisão física dos 

mesmos.------------------------------------------------------------- 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

3.1-Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de compra e venda de metade indivisa dos prédios rústicos 

inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Outeiro Seco sob o 

artigo 735º e 750º, visando a constituição de compropriedade dos 

mesmos, sem parcelamento físico, situação diferente daquela que a Lei 

pretende salvaguardar nos termos do nº 2 do artigo 54º (parcelamento 

físico em violação do regime legal dos loteamentos urbanos);--------- 

3.2-Estes Serviços Técnicos são de entendimento que o pedido formulado 

é passível de ser atendido favoravelmente, propondo-se ao Executivo 

que emita parecer favorável à constituição de compropriedade.-------- 

3.3-Considerando que a requerente solicita a emissão de certidão, 

propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer 

técnico.------------------------------------------------------------ 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.06.04. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 04.06.2014.----------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. RODOVIA DE ACESSO PRIORITÁRIO A24/HOSPITAL (LANÇO 3) - AUTO DE 

MEDIÇÃO N.º 17/DOP/2015. -------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 17/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
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é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 193.274,97 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

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

DELGADO DE 2015.06.15. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.06.15. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €193.274,97 

(Cento e noventa e três mil, duzentos e setenta e quatro euros e 

noventa e sete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --- 

 

 

1.2. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE AO AQUANATTUR - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 

27/DOP/2015. ------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 27/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, SINOP – ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A., no valor de 

269.269,08 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.06.15. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.06.15. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €269.269,08 

(Duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e nove euros e 

oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

 

1.3. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE AO AQUANATTUR - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 

28/DOP/2015. ------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 28/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, SINOP – ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A., no valor de 

1.214,80 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.06.15. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.06.15. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €1.214,80 

(Mil, duzentos e catorze euros e oitenta cêntimos), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------- 
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1.4. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE AO AQUANATTUR - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 

29/DOP/2015. ------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 29/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, SINOP – ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A., no valor de 

71.515,70 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.06.15. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.06.15. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €71.515,70 

(Setenta e um mil, quinhentos e quinze euros e setenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.5. REFORÇO DO CAUDAL DE ÁGUA TERMAL PARA AS TERMAS DE CHAVES - AUTO 

DE MEDIÇÃO N.º 03/DOP/2015. ----------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 03/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, Anteros Empreitadas Sociedade de Construções, S.A., no 

valor de 45.934,34 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ------------ 

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

DELGADO DE 2015.06.15. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.06.15. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €45.934,34 

(Quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e quatro euros e trinta e 

quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------- 

 

 

1.6. AQUAE – CENTRO DE COMPETÊNCIAS EM TURISMO, TERMALISMO, SAÚDE E 

BEM-ESTAR - AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIO N.º 01/DOP/2015. --- 

Foi presente para aprovação o Auto de Revisão de Preços Provisório n.º 

01/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário é a 

empresa, LUCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A., no valor de 10.974,49 

€, IVA não incluído, a favor do Município que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ------------ 

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

DELGADO DE 2015.06.15. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

2015.06.15. -------------------------------------------------------- 

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

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

referida Revisão de Preços. Proceda-se em conformidade com o teor da 

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

 

 

1.7. MUSEU DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº24/DOP/2015. -----------------------------------------------------

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 24/DOP/2015 da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, Costa & Carreira, Lda., no valor de 182.568,21 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais: ----------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.06.15. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.06.15. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €182.568,21 

(Cento e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e oito euros e 

vinte e um cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------- 

 

 

1.8. MUSEU DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES – ALTERAÇÃO DE 

MATERIAIS/REPROGRAMAÇÃO DE TRABALHOS. ------------------------------- 

Foi presente a informação nº 132/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ------—- 

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

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

Republica, 2.ª Série, n.º 132 de 10 de Julho de 2012, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Museu das Termas Romanas 

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

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 1 de Outubro de 2012, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Costa & Carreira, Lda.”, 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 5 de Novembro de 2012. ---- 

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

firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.800.000,00€ (Um milhão e 

oitocentos e mil euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em 

vigor.-------------------------------------------------------------- 

5. Prazo de execução da obra, 365 dias.---------------------------- 

6.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 4 de Fevereiro de 2013, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 11 de Fevereiro de 2013.---------------------- 

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

celebrado a 18 de Fevereiro de 2013.--------------------------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 
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1. Encontra-se preconizado no projeto inicial que o revestimento 

exterior das fachadas do edifício seja em chapa de Aço Corten. ------ 

2. Foi proposto pelo projetista, Sr. Arquitecto Cândido Lopes, 

juntamente com o Dono de Obra a substituição de parte do revestimento 

das fachadas exteriores em Aço Corten, por painéis de betão branco 

constituído por peças pré-fabricadas, de acordo desenho apresentado 

pelo projetista, (em anexo).----------------------------------------- 

3. O custo associado a este trabalho é o previsto para a solução 

inicial do projeto, não existindo quaisquer custos acrescidos para o 

dono de obra. ------------------------------------------------------- 

4. A alteração proposta não criará impactos negativos, quer visuais 

quer funcionais, não descaracterizando a obra nem reduzindo a 

qualidade do projeto.------------------------------------------------ 

5. A vantagem associada a esta medida conferirá uma redução 

considerável aos custos de manutenção dos materiais aplicados.------- 

6. Na sequência da presente alteração, torna-se necessário efetuar 

uma reprogramação de trabalhos de modo a permitir o fabrico e 

fornecimento das peças de betão, prevendo-se assim, a conclusão dos 

trabalhos até 31 de Julho de 2015.----------------------------------- 

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

1. De acordo com n.º 3 da cláusula 13.ª do Caderno de Encargos, o 

dono de obra pode deliberar a substituição de métodos e técnicas de 

construção previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto por 

outros que considere mais adequados, sem prejuízo da obtenção das 

características finais especificadas na obra.------------------------ 

2. Face ao exposto e tendo em consideração as vantagens enunciadas, 

associadas essencialmente aos custos de manutenção, propõe-se ao Órgão 

Executivo aprovação da alteração proposta. -------------------------- 

3. Caso as alíneas anteriores mereçam aprovação, deverá ser 

reprogramado o prazo de execução da obra, pelo que se propõe ao Órgão 

Executivo, aceitar uma reprogramação de trabalhos, nos termos da 

alínea c) do artigo 302.º do Código dos Contratos Públicos, atinente 

ao compromisso assumido pela entidade executante, que se 

responsabiliza em concluir a obra até 31 de Julho do corrente ano, não 

havendo qualquer acréscimo do valor da revisão de preços em relação 

ao prazo contratualmente estabelecido. ------------------------------ 

À consideração Superior. --------------------------------------------

Chaves, 11 de Junho de 2015 ----------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------

Anexos: Pedido de prorrogação de prazo, memória descritiva e plano de 

trabalhos.---------------------------------------------------------- 

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

DE 2015.06.15. ------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

DELGADO DE 2015.06.15. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.06.15. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vereador 

do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, 
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concordar com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade 

com o teor da mesma. Notifique-se. ---------------------------------- 

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – DANOS EM TRATOR AGRÍCOLA- REQUERENTE: 

ANTÓNIO DOS REIS SOUZA - INFORMAÇÃO 56/UFRO/2015. ------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------ 

O Sr. António dos Reis Souza, residente na rua das Moreiras, n.º6, 

Bustelo, 5400-607 Chaves, através de requerimento, com registo de 

entrada na secção de expediente geral deste município sob o n.º 5505, 

datado de 13 de maio de 2015, solicita indemnização no âmbito da 

responsabilidade civil extracontratual, por danos sofridos na viatura 

supracitada, no dia 09 de maio de 2015 no lugar da Riona, freguesia 

de Bustelo.--------------------------------------------------------- 

2 – PARECER---------------------------------------------------------- 

O requerente descreve que no referido dia pelas 14:00h, dirigiu-se 

para o lugar da Riona da freguesia de Bustelo, para prestar auxílio a 

uma viatura que se encontrava enterrada na zona, mas ao transitar no 

caminho, o muro de suporte do mesmo, desabou fazendo cair o trator e 

seu condutor de uma altura de 2,00 metros.--------------------------- 

A referida queda, provocou estragos no trator, tendo o requerente 

apresentado orçamento para reparação já com iva no valor de 5.519,01€ 

(cinco mil quinhentos e dezanove euros e um cêntimo).---------------- 

Face ao exposto, cumpre-me informar o seguinte:---------------------- 

1 - Após deslocação ao local do acidente, verificou-se que a referida 

via trata-se de um caminho rural com 2,50 metros de largura, em terra 

batida, suportado por um muro em alvenaria de granito a nascente e 

ladeado por um outro a poente;--------------------------------------- 
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2 – Dadas as caraterísticas do caminho e hora do acidente, não se 

compreende, como o condutor arriscou a sua vida a circular nessa via, 

pois, face à largura/peso do seu trator, este, aí não deveria 

circular.----------------------------------------------------------- 

Os rodados do percurso que o trator realizou, ainda estão descritos 

no pavimento, que demonstram que este, tentou passar na zona, encostado 

ao muro localizado a poente, pelo que se depreende, que o condutor 

tinha noção dos riscos que estava a correr; ------------------------- 

3 - Para o Município ser responsabilizado, não basta a confirmação de 

existência de deficiências na via ou que o muro de suporte desabou, 

uma vez que não constitui, por si só, base factual suficiente para a 

condenação do Município, faltando além do mais, provar o nexo de 

causalidade adequada.----------------------------------------------- 

Tanto mais, que a junção de orçamento sobre os custos e fotografias 

do local, não pode constituir elemento probatório suficiente para 

imputar responsabilidade civil extracontratual ao Município, quer por 

acção, quer por omissão de conduta de vida.-------------------------- 

Assim, não decorre qualquer responsabilidade da Autarquia 

justificadora, a título de responsabilidade extracontratual, da 

assumpção do pagamento de qualquer indemnização pelos danos provocados 

no veículo propriedade do ora peticionário.-------------------------- 

3 – CONCLUSÃO FINAL-------------------------------------------------- 

Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir a adopção da seguinte estratégia 

procedimental: ----------------------------------------------------- 

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

executivo municipal, em vista à tomada de decisão consubstanciada 

na intenção de indeferir o pedido do interessado, pelas razões 

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

b) No cumprimento do disposto no art. 121º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, deverá tal sentido de decisão 

administrativa acima proposta ser sujeita a audiência prévia dos 

interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 dias para permitir ao 

ora peticionário vir ao procedimento, por escrito, dizer o que se lhe 

oferecer sobre o sentido da decisão entretanto exarado; ------------- 

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

termos do previsto no art. 114º do CPA, da decisão definitiva que vier 

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

Á consideração superior,-------------------------------------------- 

26/05/2015 --------------------------------------------------------- 

O Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Inácio Morais, Eng.º) ---------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.06.12. ---------------------------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.06.12. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS PARA A REDE 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DE CHAVES, NO ÂMBITO DA “CANDIDATURA 

AO PROGRAMA OPERACIONAL TEMÁTICO - VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO – POVT”. 

INFORMAÇÃO Nº18/SC/2015. -------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes e justificação ------------------------------------ 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 18º do Decreto-Lei nº197/99 de 8 de junho, em conjugação com o 

artigo 36º, do Decreto-Lei nº 18/2008 de 28 de janeiro e ulteriores 

alterações, a Câmara Municipal de Chaves, em sua reunião ordinária, 

do dia 5 de dezembro de 2014 autorizou a abertura de um procedimento 

por concurso público para Fornecimento e Instalação de Equipamentos 

Elétricos para a Rede de Iluminação Pública do Concelho de Chaves, no 

âmbito da “Candidatura ao Programa Operacional Temático - Valorização 

do Território – POVT”; ---------------------------------------------- 

- Considerando que, dentro do prazo estabelecido para apresentação de 

propostas, deu entrada através da plataforma electrónica vortalnext, 

as propostas das seguintes empresas: -------------------------------- 

Concorrente Proposta 

Carlos Gil, Lda. € 297.549,30 

CME, S.A. € 304.379,45 

Cunha Bastos, Lda. € 306.988,80 

E.T.E., Lda. € 310.620,89 

EYSSA TESIS, S.A. € 333.592,00 

IELAC, Lda. € 297.471,00 

Lux Comcept € 350.000,00 

P.E.E.I.E., Lda. € 266.348,00 

SISTELMAR, Lda. € 302.540,14 

Sotécnica, S.A. € 322.295,17 
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- Considerando que, no dia 19 de maio de 2015, o júri responsável pela 

condução do presente procedimento elaborou o relatório preliminar no 

qual propôs a adjudicação a empresa concorrente P.E.E.I.E. – 

Projectos, Execução e Exploração de Instalações Eléctricas, Lda.; --- 

- Considerando que, nos termos do disposto nos artigos 123º e 147º do 

CCP, o relatório preliminar foi enviado a todos os concorrentes a fim 

de estes se pronunciarem sobre o mesmo;------------------------------ 

- Considerando que dentro do prazo concedido para o exercício do 

direito de participação na tomada de decisão – audiência prévia escrita 

– nenhum dos concorrentes apresentou qualquer sugestão quanto ao 

sentido de decisão exposto no relatório preliminar.------------------ 

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

Assim, face ao exposto, e nos termos do disposto no artigo 148º do 

CCP, remeto, para aprovação, o relatório final, à entidade competente 

para autorizar a despesa, no caso, a Câmara Municipal. -------------- 

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

Chaves, 5 de junho de 2015------------------------------------------- 

A Técnica Superior--------------------------------------------------- 

(Fátima Flambot) ---------------------------------------------------- 

Em anexo: Relatório Final e Informação de Compromisso. -------------- 

As propostas dos concorrentes estão disponibilizadas na íntegra na 

plataforma eletrónica vortalnext. ----------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA DE 

2015.06.05. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento as normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.06.09. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.06.12. -------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

XII 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPÇÃO DE VENDA DAS AÇÕES DETIDAS PELO 

MUNICÍPIO DE CHAVES NO MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE “ÁGUAS DE 

PORTUGAL, S.A.”; - CONCESSÃO DE CREDENCIAL LEGAL PARA INICIAR AS 

NEGOCIAÇÕES. PROPOSTA Nº 81/GAP/2015. ------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Justificação ------------------------------------------------- 
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1. Considerando que no dia 25 de julho de 2001, a Assembleia Municipal, 
em sede de sua sessão ordinária, aprovou a criação do Sistema 

Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Trás-os-

Montes e Alto Douro e a participação do Município na constituição da 

Sociedade Anónima adjudicatária da concessão do mesmo, muito 

concretamente, a empresa denominada “Águas de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, S.A.”; ------------------------------------------------------- 

2. Considerando que são acionistas da referida empresa pública o Grupo 
denominado “Águas de Portugal” e os Municípios de Trás-os-Montes e 

Alto Douro; --------------------------------------------------------- 

3. Considerando que, nos termos do disposto na alínea f), do n.º 2, do 
artigo 5º, do Decreto-Lei n.º 270-A/2001, de 6 de outubro, diploma 

legal que procedeu à constituição da sociedade “Águas de Trás-os-

Montes e Alto Douro, S.A.”, o Município de Chaves detinha, no capital 

social de tal empresa, à data da sua constituição, 782 721 ações da 

classe A; ----------------------------------------------------------- 

4. Considerando que, na presente data, o Município de Chaves detém 857 
540 ações no capital social da referida empresa. -------------------- 

5. Considerando que na sequência da constituição da empresa “Águas de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.”, veio a ser celebrado entre esta e 

o Estado Português, representado pelo Ministro do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, Senhor Engenheiro José Sócrates Carvalho 

Pinto de Sousa, contrato de concessão5, mediante o qual o Estado 

atribuiu à empresa a concessão da exploração e gestão do sistema 

multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Trás-os-

Montes e Alto Douro; ------------------------------------------------ 

6. Considerando que uma vez formalizado o contrato de concessão acima 
referido, a empresa “Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.”, 

passou a assegurar, em exclusivo, a captação, tratamento e 

distribuição de água para consumo público e para recolha, tratamento 

e rejeição de efluentes dos municípios de Alfândega da Fé, Alijó, 

Armamar, Boticas, Bragança, Chaves, Freixo de Espada à Cintra, Lamego, 

Macedo de Cavaleiros, Mesão Frio, Mirandela, Mogadouro, Moimenta da 

Beira, Montalegre, Murça, Peso da Régua, Resende, Ribeira de Pena, 

Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, 

Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Valpaços, Vila Flor, Vila Nova 

de Foz Côa, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real e Vinhais; -------------- 

7.  Considerando que no dia 26 de outubro de 2001, vieram a ser 

celebrados entre o Município de Chaves e a empresa “Águas de Trás-os-

Montes e Alto Douro” um contrato de fornecimento de água e um contrato 

de recolha de efluentes provenientes do sistema próprio do Município; 

8. Considerando que tais contratos asseguram a articulação entre o 
sistema explorado e gerido pela concessionária e o sistema do Município 

utilizador; -------------------------------------------------------- 

9. Considerando que no pretérito dia 29 de maio, foi publicado o 

Decreto-Lei n.º 93/2015, diploma legal que cria o sistema 

multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de 

Portugal; ---------------------------------------------------------- 

10. Considerando que, de acordo com o disposto no artigo 35º, do 
Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, a entrada em vigor de tal 

diploma legal ocorrerá no dia 30 de junho de 2015; ------------------ 

11. Considerando que, simultaneamente à criação de tal sistema, o 
retrocitado diploma legal, através do n.º 2, do seu artigo 1º, 

constituiu a sociedade “Águas do Norte, S.A.”, atribuindo-lhe, logo 

de seguida, a concessão da exploração e da gestão do sistema 

                                                           
5 Adiante designado, abreviadamente, por contrato de concessão. ----- 
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multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de 

Portugal; ---------------------------------------------------------- 

12. Considerando que de acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 2º, 
do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, o referido sistema resulta 

da agregação dos seguintes sistemas, a saber: ----------------------- 

a)  Sistema multimunicipal de captação, tratamento e abastecimento 

de água do sul do Grande Porto, criado pela alínea e) do n.º 3 do 

artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 379/93, de 5 de novembro; ------------ 

b) Sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento 

de Trás -os -Montes e Alto Douro, criado pelo Decreto -Lei n.º 270 -

A/2001, de 6 de outubro; -------------------------------------------- 

c) Sistema multimunicipal de saneamento do Grande Porto, criado pelo 

Decreto -Lei n.º 260/2000, de 17 de outubro, alterado pelo Decreto -

Lei n.º 312/2009, de 27 de outubro; --------------------------------- 

d)  Sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento 

do Noroeste, criado pelo Decreto -Lei n.º 41/2010, de 29 de abril, que 

são extintos. ------------------------------------------------------- 

13. Considerando que na sequência de uma reunião havida no dia 

09/06/2015, entre o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e 

Energia, o Presidente do Grupo “Águas de Portugal” e diversos Autarcas, 

entre os quais o Presidente da Câmara Municipal de Chaves, foi avançada 

a possibilidade dos Municípios, em face do quadro legal acima 

enunciado, poderem alienar as participações de que ficam titulares no 

momento da constituição da sociedade “Águas de Portugal, S.A.”; ----- 

14. Considerando que tal solução encontra consagração legal no artigo 
30º, do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio; --------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no n.º 1, da retrocitada 
disposição legal, é, de facto, concedido aos municípios, no âmbito do 

processo de agregação de sistemas multimunicipais, previsto e regulado 

pelo Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, o direito de alienação à 

sociedade “Águas do Norte S.A.”, da totalidade das participações 

sociais correspondentes a ações das categorias A e B de que ficam 

titulares no momento da constituição da mesma, desde que inteiramente 

liberadas, por um preço correspondente ao valor dessas participações 

no capital social, sem prejuízo do direito à respetiva remuneração 

acionista em dívida6; ----------------------------------------------- 

16. Considerando que os municípios que pretendam exercer a respetiva 
opção de venda devem, sob pena de caducidade dessa opção, comunicar 

tal intenção por meio de carta entregue à sociedade até às 17h00 do 

60.º dia a contar, inclusive, do dia 1 de julho de 2015, por força do 

                                                           
6 Conforme decorre do disposto no n.º 2, do artigo 30º, do Decreto-Lei 

n.º 93/2015, de 29 de maio, considera -se “Valor das participações no 

capital social” o valor a que cada município na sua qualidade de 

acionista teria direito, nos termos gerais, caso se exonerasse da 

sociedade concessionária do sistema multimunicipal extinto no momento 

da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, e 

“Remuneração acionista em dívida” a remuneração devida e calculada nos 

termos do contrato de concessão celebrado pela sociedade 

concessionária do sistema multimunicipal extinto e de acordo com o 

montante divulgado nas notas às demonstrações financeiras aprovadas 

relativas ao último exercício social, deduzido dos pagamentos 

entretanto efetuados a título de distribuição de dividendos. -------- 
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disposto no n.º 4, do artigo 30º, do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 

de maio7; ----------------------------------------------------------- 

17. Considerando que na sequência da comunicação acima referida, a 
sociedade deve comunicar, nos termos do n.º 5, do artigo 30º, do 

retrocitado diploma legal, ao município, por meio de carta, entregue 

até às 17h00 do 60.º dia a contar do termo do prazo previsto no ponto 

anterior, os termos e condições de venda das participações sociais do 

município, designadamente: ------------------------------------------ 

a) O número de ações a alienar; ----------------------------------- 

b) A respetiva representatividade no capital social da sociedade; - 

c) O preço de venda de cada ação; --------------------------------- 

d) A eventual intenção de exercer, e em que medida, a faculdade 

prevista no n.º 8, do artigo 30º, muito concretamente, o recurso à 

figura da compensação de créditos prevista no artigo 847º e seguintes 

do Código Civil; ---------------------------------------------------- 

e) A data de concretização da venda das participações sociais, que 

não deverá distar mais de 75 dias da data de receção desta comunicação 

da sociedade; -------------------------------------------------------  

f) O local de concretização da venda das participações sociais. --- 

18. Considerando que o Município que opte por tal opção de venda, 
poderá, através de carta entregue até às 17h00 do 60.º dia a contar, 

inclusive, da data de receção da comunicação da sociedade prevista nos 

pontos anteriores, comunicar à sociedade a intenção de: ------------- 

a) Desistir da venda das suas participações sociais; ---------------- 

b) Proceder à venda das suas participações sociais. ----------------- 

19. Considerando que a não realização das comunicações previstas no 
artigo 30º, do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, por parte do 

Município, determina a caducidade da respetiva opção de venda; ------ 

20.  Considerando que a alienação das ações, em causa, deve ser, 
ainda, contextualizada numa estratégia global de regularização das 

dívidas contraídas pelos Municípios junto da empresa “Águas de Trás-

os-Montes e Alto Douro, S.A.”, solução que veio a ser ventilada na 

retromencionada reunião, realizada no dia 09/06/2015, e que se 

encontra prevista no n.º 8, do artigo 30º, do Decreto-Lei n.º 93/2015, 

de 29 de maio, disposição legal que determina, expressamente, que “o 

crédito ou créditos correspondentes ao preço de venda das 

participações sociais do município ou municípios exonerantes, bem como 

à respetiva remuneração acionista em dívida, podem ser satisfeitos por 

compensação, nos termos previstos nos artigos 847.º e seguintes do 

Código Civil”. ------------------------------------------------------ 

21. Considerando que, por força das disposições combinadas previstas, 
respetivamente, nos n.ºs 2 e 3, do artigo 31º, do Decreto-Lei n.º 

93/2015, de 29 de maio, a alienação de participações sociais ao abrigo 

do direito de opção previsto no artigo 30º, do mesmo diploma legal, 

não se encontra sujeita ao exercício do direito de preferência dos 

restantes acionistas da sociedade ou a outras limitações porventura 

prescritas pelo contrato de sociedade da sociedade ou pela lei, nem 

carece de respetiva deliberação da assembleia geral da sociedade, nem 

de qualquer outro procedimento legal ou estatutariamente exigido; --- 

22. Considerando que no estrito cumprimento do disposto no n.º 4, do 
artigo 31º, do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, o município 

deve obter todos os consentimentos, aprovações e atos necessários à 

alienação das participações, em causa, bem como fazer-se representar 

                                                           
7 De acordo com o disposto no artigo 35º, do Decreto-Lei n.º 93/2015, 

de 29 de maio, a entrada em vigor de tal diploma legal ocorrerá no dia 

30 de junho de 2015. ------------------------------------------------ 
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na data e local que venham a ser indicados na comunicação da sociedade 

efetuada nos termos do n.º 5, do artigo 30º, do mesmo diploma legal, 

sob pena de caducidade da respetiva opção de venda; ----------------- 

23. Considerando que nos termos do artigo 3º, da Lei n.º 50/2012, de 
31 de agosto, são participações locais todas as participações sociais 

detidas pelos municípios, pelas associações de municípios, 

independentemente da respetiva tipologia, e pelas áreas metropolitanas 

em entidades constituídas ao abrigo da lei comercial que não assumam 

a natureza de empresas locais; -------------------------------------- 

24. Considerando que a empresa ““Águas do Norte S.A.””, não é uma 
empresa local, e que o Município detém uma participação minoritária 

na empresa, razão pela qual esta última deverá ser enquadrada à luz 

de tal classificação – participação local; -------------------------- 

25. Considerando que, partindo desta premissa, rapidamente se verifica 
que nos termos do n.º 1, do artigo 61º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, compete ao órgão deliberativo da entidade pública 

participante, sob proposta do respetivo órgão executivo, deliberar 

sobre a alienação da totalidade ou de parte do capital social das 

empresas locais ou das participações locais; ------------------------ 

26. Considerando que nos termos do n.º 3, do retrocitado artigo, a 
deliberação de alienação deve ser comunicada à Direção-Geral das 

Autarquias Locais e à Inspeção-Geral de Finanças, bem como, quando 

exista, à entidade reguladora do respetivo setor; ------------------- 

27.  Considerando, por último, que a alienação das participações 

locais, em causa, irá implicar que o Município de Chaves perca a 

qualidade de acionista na empresa ““Águas do Norte S.A.”, passando a 

constituir-se, para efeitos do sistema multimunicipal que abastece o 

Concelho, apenas como utente/consumidor do mesmo. ------------------- 

II – Da Proposta ---------------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao órgão executivo municipal 

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

a) Ser concedida uma credencial legal, ao Presidente da Câmara 

Municipal, legitimando o mesmo a efetuar a comunicação a que se refere 

o n.º 4, do artigo 30º, do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, 

tendente ao acionamento do direito de opção de venda das ações de que 

o Município de Chaves ficará titular no momento da constituição da 

sociedade “Águas de Portugal, S.A.”, a qual ocorrerá com a entrada em 

vigor do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, muito concretamente, 

no dia 30 de junho de 2015; ----------------------------------------- 

b) A comunicação referida na alínea anterior, deverá ser efetuada, 

por meio de carta entregue à sociedade “Águas do Norte, S.A.” até às 

17h00 do 60.º dia a contar, inclusive, do dia 1 de julho de 2015; --- 

c) Por força do disposto no n.º 1, do artigo 61º, da Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto, o presente assunto deverá ser agendado para uma 

próxima sessão do órgão deliberativo municipal, em vista ao seu 

ulterior sancionamento; --------------------------------------------- 

d) Sendo certo que a comunicação supra referida tem como único 

objetivo manifestar a vontade, junto da sociedade “Águas de Portugal, 

S.A.”, de acionar a opção de venda das participações detidas pelo 

Município de Chaves no capital social da mesma, dando assim início ao 

conjunto de procedimentos previstos no artigo 30º, do Decreto-Lei n.º 

93/2015, de 29 de maio, não representando, de forma alguma, um 

compromisso definitivo de alienar as mesmas; ------------------------ 

e) Partindo desta premissa, e logo que a sociedade “Águas do Norte, 

S.A.” comunique a este Município, no cumprimento do disposto no n.º 

5, do artigo 30º, do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, as 
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condições de venda das participações, em causa, deverá o presente 

assunto ser, novamente, submetido aos órgãos municipais competentes, 

conjuntamente com toda a documentação que vier a ser produzida sobre 

a matéria, em vista a ser sancionada definitivamente a venda das 

participações em causa, ou, se for o caso, a desistência de tal venda, 

salvaguardando o prazo previsto no n.º 6, da retrocitada disposição 

legal, sob pena de caducidade do direito de opção evidenciado supra;- 

f) Por força do determinado no n.º 3, do artigo 61º, da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, a deliberação definitiva de alienação que 

vier a ser tomada, nos termos da alínea anterior, deve ser comunicada 

à Direção-Geral das Autarquias Locais e à Inspeção-Geral de Finanças, 

bem como, quando exista, à entidade reguladora do respetivo setor. -- 

Chaves, 11 de junho de 2015. ---------------------------------------- 

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

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

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

Dando início à análise e discussão deste assunto, usou da palavra, o 

Senhor Presidente da Câmara, para reforçar a fundamentação da proposta 

em apreciação, apresentando, para o efeito, os seguintes argumentos 

adicionais: -------------------------------------------------------- 

1 – O Partido Social Democrata manifestou a sua posição desfavorável 

à entrada da Autarquia no sistema multimunicipal de abastecimento 

público de água liderado pelo Grupo “Águas de Portugal”. ------------ 

2 – A presente proposta mantém, assim, inteira coerência com tal 

posição do Partido Social Democrata. -------------------------------- 

3 – As dívidas registadas na Empresa, em apreciação, podem passar a 

repercutir-se na situação de endividamento dos Municípios acionistas, 

com todas as desvantagens financeiras daí emergentes, bastando, para 

o efeito, que a legislação seja, nesse sentido, alterada. ----------- 

4 – O Município de Chaves, a confirmar-se a alienação do capital social 

que o mesmo detém, atualmente, na empresa, está disponível para 

ponderar, no futuro, a criação de uma empresa que tenha como objeto a 

distribuição de água, no âmbito da região do Alto Tâmega. ----------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

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

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

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

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

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

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

1 – O negócio centrado na eventual alienação das ações detidas pela 

Autarquia, na empresa em apreciação, prejudica os flavienses, deixando 

estes de ser donos da própria água, a qual, no futuro, poderá ficar 

nas mãos de privados. ----------------------------------------------- 

2 – O negócio, em apreciação, só se pode perceber porque a Câmara 

Municipal está necessitada de dinheiro, sendo certo que esta 

estratégia de alienação de património já foi tentada com a venda das 

ações da empresa “EHATB”, venda essa que, felizmente para a autarquia, 

não se veio a concretizar. ------------------------------------------ 

3 – A previsão de exclusividade de fornecimento de água que esta 

empresa – Águas de Portugal - tem pode prejudicar a posse da água, 

atualmente nas mãos das aldeias do Concelho. ------------------------ 

4 – A possibilidade de se manter uma representação municipal, na 

própria empresa, mesmo que pequena, permite conferir ao Município 
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acionista, uma posição mais consistente e fortalecida na negociação 

da dívida e na reclamação de eventuais créditos relacionados com a 

cobrança de taxas de ocupação de sub-solo que integra o domínio público 

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

5 – É inquestionável que a posição de acionista permite ao Município 

defender-se, de forma mais sustentada, junto da empresa, relativamente 

à dívida por esta reclamada, ou seja, aproximadamente, 9 milhões de 

euros, e, bem assim, aos créditos invocados pelo Município, com a 

cobrança de taxas municipais, no valor aproximado de 4 milhões de 

euros. ------------------------------------------------------------- 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para apresentar a seguinte 

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

1 – A estratégia de atuação que deveria ser seguida, na gestão deste 

relevante dossiê, deveria repousar numa ação concertada dos diversos 

Municípios acionistas da “ATMAD”, no sentido da não alienação das 

ações. ------------------------------------------------------------- 

2 – Tal estratégia iria permitir, aos Municípios acionistas, manter a 

sua influência decisória na definição dos destinos da empresa. ------ 

3 – Por outro lado, tal papel relevante dos Municípios, indissociável 

da sua posição, enquanto acionistas da empresa, poderá, no futuro, 

fazer gorar eventuais tentativas de privatização do sector. --------- 

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

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

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar a seguinte 

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

1 – A sua posição, hoje, desfavorável à aprovação da proposta, em 

apreciação, é a mesma que assumiu quando foi colocada a possibilidade 

de alienação das ações da empresa “EHATB”, com todos os inconvenientes, 

à data, por si, evidenciados. --------------------------------------- 

2 – De facto, tal ato de gestão, consubstanciado na alienação do 

capital social detido, pelo Município, na empresa “EHATB”, tinha, 

exclusivamente, em vista a arrecadação de receitas extraordinárias que 

permitissem repor o equilíbrio financeiro da Autarquia. ------------- 

3 - Felizmente que a Autarquia teve a possibilidade de recorrer a 

outras fontes de financiamento, nomeadamente ao Programa de 

Assistência Financeira às Autarquias Locais – PAEL – que determinaram 

o abandono de tal estratégia que, a ser executada, iria causar, 

seguramente, graves prejuízos para o Município. --------------------- 

4 – Quando o objeto da gestão pública é a água, considerando que 

estamos em presença de um recurso essencial, escasso e de relevante 

interesse público, é necessário adotar uma estratégia prudente, segura 

e transparente, que não afaste os poderes públicos da sua gestão. --- 

5 – Há uma ideia inquestionável de que a água deve ser perspetivada 

como o petróleo do futuro e, portanto, a alienação destes ativos irá 

ter como consequência uma rápida evaporação dos dinheiros daí 

arrecadados, sendo o saldo de tal operação, manifestamente, negativo 

para a prossecução do interesse público municipal. ------------------ 

6 – A participação, embora reduzida, do Município, no capital social 

da empresa, permite a este manter uma influência permanente nos 

destinos da mesma, mesmo que a sua posição não seja maioritária. ---- 

 

 

2.2. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS DE 

AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; ARTIGO 75.º, DA LEI N.º 82-C/2014, 

DE 31 DE DEZEMBRO – PARA A REALIZAÇÃO DE VÁRIOS EVENTOS CULTURAIS 
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INSERIDOS NO CHAVES EN´FESTA A REALIZAR EM 2015 - INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº83/SAC/N.º9/2015. ------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.ANTECEDENTES------------------------------------------------------ 

1.O evento Chaves En’Festa decorrerá ao longo do ano de 2015 e 

comtempla a realização de vários momentos e espetáculos de diferentes 

áreas artísticas. Sendo que a presente informação de pedido de parecer 

prévio, contempla os espetáculos que ainda não foram alvo de informação 

prévia, assim, foram excluídos desta informação os concertos a 

realizar pela Orquestra do Norte e os espetáculos de magia “Chaves 

Mágico”, que já foram alvo dos respetivos procedimentos.------------- 

2.O presente evento, foi incluído no Plano de Obras do Município de 

Chaves, com utilização de verbas resultantes do apuramento dos 

impostos do Casino de Chaves e apresentada a candidatura ao Turismo 

de Portugal IP no valor de 36.731,00€ (trinta e seis mil setecentos e 

trinta e um euros) -------------------------------------------------- 

II – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio-------------

1.De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 82- 

B/2014, de 31/12, diploma legal que aprovou o Orçamento de Estado para 

2015, carece de parecer prévio vinculativo do membro do Governo 

responsável pela área das finanças, exceto no caso das instituições 

do ensino superior e do Camões, I. P., nos termos e segundo a 

tramitação a regular por portaria do referido membro do Governo, a 

celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços por 

órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 

20 de Junho, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de Abril, alterado 

pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, independentemente da natureza 

da contraparte. ----------------------------------------------------- 

2.Por sua vez, o n.º 12, da retrocitada disposição legal, esclarece 

que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência 

do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 

previstos no n.º 6, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações.--------------------------------------------------------- 

3.De acordo com o disposto no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82- 

B/2014, de 31/12, o parecer previsto no número anterior depende da: 

a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções;------------------------------------------------------------ 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental;---------------- 

c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82- 

B/2014, de 31/12.---------------------------------------------------- 

III – Do contrato de prestação de serviços a celebrar--------------- 

1.É intenção do Município de Chaves celebrar contratos de prestação 

de serviços para a realização de vários Eventos entre os meses de 

junho a setembro de 2015 de acordo com a seguinte previsão orçamental:- 

 

Evento Calendarização Serviço Orçamento Rubrica 

CHAVES EN’FESTA 
julho 

a 

Alimentação 2.601,84 € 02 02 20 99 

Animação 7.820,00 € 02 02 20 01 
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(Festas da 

Cidade 

Chaves en’Art e 

Animação 

Primavera/Verão) 

Setembro Publicidade 1.648,40 € 02 02 17 03 

Artigos de 

Decoração 

81,51 € 02 01 19 02 

Outros bens 

(aluguer de 

palcos) 

5.093,59 € 02 02 08 

Segurança 150,00 € 02 02 18 

 

2.Sendo certo que o valor estimado da totalidade dos contratos em 

causa é de 17.395,34 € (dezassete mil trezentos e noventa e cinco 

euros e trinta e quatro cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em 

vigor.-------------------------------------------------------------- 

3.Com vista à adjudicação dos contratos de aquisição de serviços em 

causa irá ser lançada mão do procedimento ajuste direto regime 

simplificado com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos 

Contratos Públicos.------------------------------------------------- 

4.Sendo certo que o Município de Chaves não tem, na presente data, 

recursos técnicos e humanos que permitam garantir, de forma eficaz, a 

execução dos serviços objeto do contrato.---------------------------- 

5.Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços 

que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da execução de 

trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato.---------------------- 

6.Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o recurso 

a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público para a 

execução dos serviços objeto do contrato.---------------------------- 

7.Dada à natureza do objeto dos contratos de aquisição de serviços que 

se pretendem celebrar, dispensa-se a consulta ao INA, nos termos da 

Portaria nº 48/2014, com o fundamento de estarmos em presença de 

serviços de natureza artística e ou de animação cultural, assim como, 

a sua duração temporal que decorrerá em períodos alternados com duração 

entre 1 a 5 dias.---------------------------------------------------- 

8.De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 

responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que 

se anexa à presente proposta, os contratos de aquisição de serviços 

em causa tem cabimento orçamental, muito concretamente, nas rubricas 

02.02.20.99, 02 02 20 01, 02.02.17.03, 02 01 19 02, 02 02 08, 02 02 

18.----------------------------------------------------------------- 

9.Considerando, ainda, que o objeto de alguns dos contratos previstos 

obrigam à redução remuneratória de acordo com as disposições 

combinadas previstas, respetivamente, no artigo 7º, da Lei n.º 

75/2014, de 12 de setembro e na alínea c), do n.º 6, do artigo 75º, 

da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, a mesma foi aplicada de acordo com o 

documento anexo com a demonstração de apuramento da redução 

remuneratória.------------------------------------------------------ 

IV – Da proposta em sentido estrito---------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 5 

e no n.º 12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12 (LOE 2015), 

parecer prévio favorável relativamente à celebração dos contratos de 

prestação de serviços para a realização de vários eventos inseridos 

no CHAVES En’FESTA (Festas da Cidade, Chaves en’Art e Animação de 

Primavera/Verão), para vigorar durante 2015, encontrando-se, no caso 

individual e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 

6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro. ---------- 
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Caso esta proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade de 

sugerir a seguinte metodologia:---------------------------------- 

a)Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão Financeira 

para atribuição do respetivo compromisso, em cumprimento com a LCPA;- 

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

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

À consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 11 junho de 2015 -------------------------------------------- 

O Assistente técnico ------------------------------------------------ 

(José Alberto da Conceição Ribeiro) --------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO ENG.º CARLOS FRANÇA DE 2015.06.11- ----- 

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

Marcelo Delgado ----------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.06.15. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.06.15. -------------------------------------------------------- 

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. ----------------------------------------------------------- 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para, prestar a seguinte 

declaração: -------------------------------------------------------- 

“Se se registar a venda, ao público, de bilhetes, no âmbito destas 

atividades, já estão identificadas as entidades que se vão 

responsabilizar por tal iniciativa? --------------------------------- 

Não podem existir entidades a vender bilhetes relacionados com estas 

atividades e que não participaram na sua organização, não tendo, como 

tal, legitimidade, para o efeito.” ---------------------------------- 

 

 

XIII 

DIVERSOS 

 

 

1. RELATÓRIO DO CONCURSO PÚBLICO TENDENTE À ADJUDICAÇÃO DO DIREITO DE 

EXPLORAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS NO MECADO 

DE GADO DE CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 20/2015. ------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Executivo Camarário, em sua reunião ordinária realizada no pretérito 

dia 05 de dezembro de 2014, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

abertura do procedimento - concurso público - para a adjudicação do 

direito de exploração do Estabelecimento de Restauração e Bebidas, 

sito no Mercado de Gado de Chaves, Lugar da Serrinha, freguesia de 

Outeiro Seco, Chaves, conforme condições de adjudicação constantes nas 

peças do correspondente procedimento concursal. --------------------- 

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

O presente Relatório foi desenvolvido no âmbito do procedimento 

adjudicatório pré-contratual tendo como objeto a adjudicação do 

direito de exploração de um Estabelecimento de Bebidas e Restauração 
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no Mercado de Gado, sito na freguesia de Outeiro Seco, concelho de 

Chaves, cujo aviso publicitador veio a ser devidamente divulgado no 

dia 30 de abril de 2015. -------------------------------------------- 

O Júri responsável pela liderança e coordenação do procedimento 

público tendente à adjudicação do direito de exploração do retrocitado 

estabelecimento, procedeu, no âmbito das suas atribuições, à análise 

do mérito das propostas apresentadas. ------------------------------- 

Tendo em consideração os critérios de apreciação das propostas, 

definido no artigo 12.º, do Programa de Concurso e na sequência da 

análise efetuada, o Júri responsável pela liderança do procedimento 

deliberou, por unanimidade, considerar que a proposta única reúne as 

condições necessárias à adjudicação do direito de exploração do 

estabelecimento de restauração e bebidas, sito no Mercado de Gado de 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 

III – Proposta ------------------------------------------------------ 

Face ao exposto tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

a) Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Camarário com vista a tomada de decisão 

administrativa, consubstanciada na adjudicação do direito de 

exploração de um Estabelecimento de Restauração e Bebidas no Mercado 

de Gado, sito no lugar da Serrinha, freguesia de Outeiro Seco, concelho 

de Chaves, a Maria José Gomes Pereira; ------------------------------ 

b) Caso a presente proposta venha a merecer a concordância do órgão 

executivo municipal nos termos anteriormente sugeridos, considerando 

que apenas foi apresentada uma proposta e atendendo ao sentido de 

adjudicação exarado no presente relatório, dever-se-á dispensar a 

audiência dos interessados, nos termos gerais do Código do 

Procedimento Administrativo, assumindo a deliberação que vier a ser 

tomada sobre o presente assunto carácter definitivo e executório. --- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade. --------------------------------------------------- 

Chaves, 15 de junho de 2015 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

15/06/2015 --------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a 

presente informação à consideração para aprovação da proposta e da 

estratégia procedimental preconizada na mesma. --------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 15/06/2015 ---------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL,SR. JOÃO NEVES DATADO DE 15/06/2015 ----------- 

À Reunião 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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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E na da mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezassete horas e dez minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


