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Nº01 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 06 de janeiro 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze 

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

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

Iniciada a reunião, usou da palavra, o Presidente da Câmara, Nuno Vaz, 

tendo começado por desejar, a todos os presentes, um bom ano de 2020.  

Seguidamente, o Presidente da Câmara, deu conhecimento, ao Executivo 

Municipal, dos seguintes assuntos relacionados com a atividade 

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

a) Eurocidade Chaves-Verin sai do Eixo Atlântico - Sobre esta matéria, 

o Presidente da Câmara deu nota que desde o pretérito dia 01 de janeiro 

de 2020, o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) 

Eurocidade Chaves-Verín, deixou de fazer parte do Eixo Atlântico. --- 

Trata-se de uma decisão a favor da Eurocidade, no sentido de se poder 

desenhar novos caminhos de cooperação com outras instituições que 

possam aportar outras vantagens ao nosso território. ---------------- 

Considerando a necessidade de encontrar outros parceiros sobretudo a 

nível europeu, que se adequam mais às nossas necessidades. ---------- 

Fica fechado este ciclo e abrem-se outros que permitirão um incremento 

da relação transfronteiriça, acreditando que o próximo quadro europeu 

2021-2027 vai dar um especial enfoque a esta cooperação e, por essa 

via, intensificá-la. ------------------------------------------------ 

Tal decisão foi anunciada, pelos seus dirigentes em conferência de 

imprensa que se realizou em Chaves, na qual também esteve presente o 

Presidente do Município Espanhol de Verín, Gerardo Seoane, que assumiu 

o fim de um ciclo de cooperação com o Eixo Atlântico, iniciado em 2017 

e que por unanimidade na assembleia geral, vai encerrar. ------------ 

Para o autarca espanhol, a decisão surgiu no seguimento de uma vontade 

em "refundar a Eurocidade", redefinindo os seus objetivos 

estratégicos. ------------------------------------------------------ 

b) Orçamento Participativo de Chaves 2019 - Sobre esta matéria, o 

Presidente da Câmara deu nota que, a proposta para a “Homenagem/Tributo 

a Eugénia Campilho no 1º centenário sobre a sua morte” foi a vencedora 

do Orçamento Participativo (OP) de Chaves 2019, com 83% dos votos. -- 
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Em segundo lugar ficou a proposta “Chaves Art District” com 7,2% das 

votações e em terceiro lugar com 4,9% dos votos a proposta “Dançar a 

História do Presente ao Passado”. ----------------------------------- 

O ato de abertura da urna e contagem dos votos presenciais teve lugar 

no dia 20 de dezembro, em reunião do Conselho do Orçamento 

Participativo. ----------------------------------------------------- 

Durante a fase de votação, que decorreu de 21 de outubro a 21 de 

novembro, foram sufragadas pelos cidadãos cinco propostas da 

Componente Promoção e Dinamização - Projetos de Âmbito Cultural e 

Desportivo. -------------------------------------------------------- 

A edição deste ano do Orçamento Participativo de Chaves contou com uma 

elevada votação online, sendo que 97% das votações foram efetuadas 

através da plataforma op.chaves.pt. --------------------------------- 

A proposta vencedora foi apresentada por Paulo Jorge Ligeiro dos Santos 

e prevê, tal como o título refere, uma homenagem a Eugénia Campilho, 

pelo centenário da sua morte, através da “realização de várias 

iniciativas ao longo do presente ano, com vista a engrandecer e honrar 

a efeméride, lembrando assim e perpetuando ao longo dos tempos a 

memória desta figura da história de Vidago”. ------------------------ 

c) Encontro de Cantares de Janeiras - Sobre esta matéria, o Presidente 

da Câmara deu nota que, no próximo dia 11 de janeiro, catorze grupos 

locais vão percorrer, algumas das principais ruas da cidade para 

perpetuar a tradição milenar das Janeiras e reviver tradições 

comunitárias que reacendem o apego à comunidade. -------------------- 

A iniciativa “Encontro de Cantares de Janeiras”, que pretende dar as 

boas vindas a 2020, terá início pelas 15:00 horas na Praça de Camões, 

estando também agendada a realização de um espetáculo gratuito no 

Pavilhão Expoflávia, das 17:30 horas às 20:30 horas. ---------------- 

Organizado pelo Município de Chaves, em parceria com o ACF - Grupo 

Musical Amizade e o Rancho Folclórico da Vila Medieval de Santo 

Estevão, este encontro pretende reavivar esta tradição oral que 

integra cânticos conhecidos por traduzir o espírito desta quadra 

natalícia e o sentido de comunidade. -------------------------------- 

Os grupos que integram a iniciativa são os seguintes: Associação 

Cultural Flaviense – Grupo Musical Amizade; Rancho de Folclore da Vila 

Medieval de Santo Estevão; Grupo de Cantares Tradicionais da Banda de 

Loivos; Grupo Recreativo e Cultural da Freguesia de Cela; Cinquentuna 

de Chaves; Concertinas do Monumento; Alegres Tradições de Vilela do 

Tâmega; Grupo Recreativo e Cultural Ases da Madalena; Grupo de Danças 

e Cantares Regionais de Santo Estevão; Coral Vicentino; Grupo de 

Cantares de Vilarelho da Raia; Grupo de Cantares do Couto; Grupo de 

Cantares Acrepes; Grupo Folclore Santa Valha. ----------------------- 

 

 

II - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHORA 

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

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

Manuela Pereira Tender, tendo começado por apresentar Votos de bom 

2020 a todos os eleitos, com muito bom trabalho que se repercuta em 

realizações pessoais, profissionais e políticas, no engrandecimento 

de Chaves e na melhoria da qualidade de vida dos Flavienses que nos 

confiaram os mandatos. ---------------------------------------------- 

De seguida, solicitou, junto do Presidente da Câmara, informação 

relacionada com a atividade Municipal, muito concretamente, com os 

seguintes assuntos: ------------------------------------------------- 
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- Eurocidade Chaves-Verin sai do Eixo Atlântico - Sobre esta matéria, 

a Vereadora do Partido Social Democrata, Dra. Maria Manuela Pereira 

Tender, solicitou uma explicação para o abandono do Eixo Atântico. -- 

A imprensa dá nota do abandono da Eurocidade Chaves-Verín do Eixo 

Atlântico por esta parceria supostamente estar “esgotada”. ---------- 

Ora Chaves foi cidade fundadora do Eixo Atlântico, Verín aderiu mais 

tarde, mas parece-me que os princípios subjacentes à criação da 

organização fazem ainda hoje sentido e que o trabalho conjunto em prol 

da coesão, do desenvolvimento, da centralidade das zonas periféricas 

como estas zonas raianas continua a ser necessário, relembro uma 

expressão da Declaração fundacional que mantém toda a atualidade: --- 

«Começamos desde hoje mesmo a trabalhar para que a Galiza e o Norte 

de Portugal sejam participantes das novas centralidades europeias, 

para que as nossas cidades sejam centros da periferia e deixemos de 

ser a periferia do centro.». ---------------------------------------- 

O que falhou? O que não estava a funcionar? Porquê esta decisão 

intempestiva? ------------------------------------------------------ 

Qual o contributo de Chaves enquanto membro da Organização? Esse valor 

não tinha retorno? -------------------------------------------------- 

Por que razão essa questão não foi discutida em sede de Assembleia 

Municipal envolvendo todos os eleitos na tomada de decisão? --------- 

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

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

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

1 – A resposta, à avaliação dos pressupostos e das razões pelas quais 

o Município de Chaves saiu, do Eixo Atlântico, deverá ser dirigida ao 

Dr. João Batista, Presidente da Câmara Municipal, à data. ----------- 

2 – No que diz respeito à recente decisão da Eurocidade Chaves-Verin, 

em sair do Eixo Atlântico, entende que as declarações de princípio são 

válidas e mantêm-se, mas da avaliação que é feita pelos Órgãos da 

Eurocidade, aos últimos anos, será necessário desenhar novos caminhos 

e novas estratégias de cooperação com outras instituições que possam 

aportar mais vantagens ao nosso território. ------------------------- 

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

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

Democrata, Dra. Maria Manuela Pereira Tender, deixando algumas notas 

muito breves, a saber: --------------------------------------------- 

- Tendo começado pelas boas notícias, e com uma nota de Saudação à 

Chaves Running Team – Associação Desportiva Dragões de Chaves pela 

organização da II Gala de Desporto Dragões de Chaves, que decorreu no 

dia 28 de dezembro no Auditório Eng. Luiz Coutinho, cerimónia de 

entrega dos Diplomas de Mérito Desportivo aos Atletas com vários pódios 

conquistados a nível nacional e internacional no ano de 2019 e que com 

os seus resultados muito dignificam Chaves e afirmam o concelho no 

panorama desportivo nacional e internacional, nomeadamente através dos 

brilhantes resultados obtidos pelo Presidente da Associação, o 

Ultramaratonista João Oliveira, que já mereceu uma nota de 

congratulação aprovada por unanimidade por parte deste Executivo, mas 

também por parte doutros Atletas que semanalmente nos vão 

surpreendendo com excelentes resultados nas provas que disputam. ---- 

Lamenta, mais uma vez, que esta e outras modalidades desportivas não 

estejam contempladas na Gala do Desporto do Alto Tâmega, que assim 

fica depauperada, a seu ver. ---------------------------------------- 

Os Dragões de Chaves, nesta II Gala do Desporto, além de distinguirem 

os Atletas premiados, distinguiram com um Reconhecimento Público 

alguns colaboradores, entre os quais o Município de Chaves. --------- 
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E no momento de entrega do Diploma e da Estatueta dourada, não estando 

presente nenhum membro deste Executivo com pelouros atribuídos, fui 

chamada ao palco para, na qualidade de Vereadora, receber a distinção.-  

Embora não estando mandatada para falar em nome do Executivo, entendeu 

que devia agradecer em nome de todos os membros do Executivo e dizer 

que nos orgulhamos dos resultados alcançados pelos Atletas da 

Associação e do seu contributo para o incentivo à prática desportiva 

no concelho, comprometendo-me a dar conhecimento da distinção nesta 

reunião. ----------------------------------------------------------- 

Assim, procedeu à entrega do Diploma e da Estatueta com que o Município 

foi agraciado para que possa fazer parte do espólio do Município para 

a posteridade. ------------------------------------------------------ 

- Destacou também os excelentes Concertos de Natal pelas Bandas 

Musicais do concelho e o Encontro de Coros organizado pela ProMontes 

– Associação de Desenvolvimento e Promoção do Espaço Rural, prova de 

que temos Associações capazes e dinâmicas, de excelência nas suas 

áreas de atuação, no entanto, reitero a incapacidade do Município de 

conseguir promover uma plataforma de articulação ou de gestão de agenda 

de todas essas Associações, evitando que na mesma noite houvesse várias 

iniciativas culturais de qualidade, disputando público entre elas e 

impedindo de participar em todas, o que constitui uma perda para cada 

uma das entidades promotoras mas também para os Flavienses e visitantes 

que assim se veem impedidos de participar nas iniciativas que decorrem 

em simultâneo. ------------------------------------------------------ 

Seria possível e desejável que esses eventos culturais fossem 

distribuídos no tempo duma forma mais espaçada e evitando as 

sobreposições e só uma entidade como o Município poderá contribuir 

para isso. ---------------------------------------------------------- 

Julga que o pelouro da Cultura teria aqui um trabalho interessante a 

fazer que traria benefícios para todos. ----------------------------- 

- Também se regozijou particularmente, nesta época natalícia, com o 

contacto do Vereador Ricardo Manão, da Câmara Municipal de Anadia, 

dando nota da satisfação pela forma como foi tratado nos diversos 

espaços municipais (Posto de Turismo, Museu Militar, Termas, Museu 

Nadir Afonso…) na sua recente visita a Chaves, destacando a simpatia 

dos funcionários na receção aos turistas, o que, sendo marca 

característica da hospitalidade transmontana, nos deve regozijar 

porquanto é a imagem de Chaves que fica a ganhar e a melhor campanha 

que podemos ter são estes testemunhos na 1.ª pessoa sobre a beleza e 

a riqueza do nosso concelho e o profissionalismo de quem recebe. ---- 

Deixou esta nota que é também de reconhecimento e agradecimento aos 

profissionais do Município, convicta de que todos somos importantes 

para dar uma boa imagem de Chaves. ---------------------------------- 

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

Concluindo a sua intervenção, a Vereadora do Partido Social Democrata, 

Dra. Maria Manuela Pereira Tender abordou os seguintes assuntos 

relacionados com a atividade municipal, a saber: -------------------- 

- Relativamente às últimas cheias, qual o ponto de situação? Que 

estruturas foram afetadas e quais os custos para o Município? ------- 

- Revisitando o tema que abordou numa reunião anterior, sobre A Gala 

do Empreendedorismo e das Empresas do Alto Tâmega, consultou a página 

de Internet da CIM AT, como sugeriu o Sr. Presidente, mas a informação 

é vaga e não refere os critérios nem o júri (apenas se refere, numa 

nota alusiva ao evento, que “foram entregues os prémios relativos à 

2.ª edição do Concurso de Ideias – “Empreender no Alto Tâmega” e que 

“se premiaram as empresas do território que se destacaram ao longo do 

ano de 2018 nas categorias de Investimentos com Fundos Europeus, 
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Gestão, Gestão, Visibilidade, + (mais), e Mérito”, afirmando também 

ser uma iniciativa da CIM AT em parceria com a EHATB). -------------- 

Ora entende que uma iniciativa destas da responsabilidade da CIM AT 

tem de apresentar com total clareza e transparência os critérios para 

cada uma destas categorias e os responsáveis da seleção, os membros 

do júri, bem como esclarecer se há um júri concelhio ou um júri 

supraconcelhio para os 6 Municípios. -------------------------------- 

É importante que sejam fornecidas estas informações aos empresários e 

duma forma global aos cidadãos. ------------------------------------- 

Mas é importante também que elas sejam apresentadas e discutidas nos 

órgãos próprios de cada concelho para todos estarmos munidos das 

informações e podermos esclarecer quem nos coloca questões sobre o 

tema. -------------------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – Relativamente, à II Gala do Desporto, promovida pela Associação 

“Chaves Running Team – Associação Desportiva Dragões de Chaves”, não 

foi possível ao Município de Chaves, por motivos de agenda, fazer-se 

representar, mas reconhecem o papel e a relevância desportiva, que de 

forma crescente, a retrocitada Associação tem vindo a assumir na 

comunidade. -------------------------------------------------------- 

2 – A distinção, agora, atribuída ao Município de Chaves traduz o 

reconhecimento do apoio logístico e financeiro que o Município tem 

vindo a dar às associações existentes no Concelho, e em particular à 

“Chaves Running Team – Associação Desportiva Dragões de Chaves”. ---- 

3 – No que diz respeito à Gala do Desporto do Alto Tâmega, trata-se 

de uma iniciativa, privada, não tendo o Município de Chaves nenhuma 

participação no evento. --------------------------------------------- 

4 – Quanto aos espetáculos de Natal e Final de Ano, a relevância e a 

qualidade do cartaz do Município, reconhecido nas palavras proferidas 

pela Sra. Vereadora, bem como da panóplia significativa de eventos e 

espetáculos da responsabilidade associativa, sendo, por esse motivo, 

natural, a sobreposição das múltiplas atividades culturais no 

território. -------------------------------------------------------- 

5 – O Município de Chaves, dá inteira liberdade às associações para 

que as mesmas desenvolvam o seu plano de atividades, e assim, realizem 

os seus espetáculos/eventos nas datas que melhor entenderem. -------- 

6 – As palavras da Sra. Vereadora, relativamente, à área do Turismo, 

traduzem o bom trabalho desenvolvido pela Autarquia, pelo Sr. Vereador 

responsável pela área e ainda pelos trabalhadores municipais afetos a 

tal serviço. -------------------------------------------------------- 

7 – Neste contexto, deverá ser levado ao conhecimento dos mesmos, a 

nota de satisfação apresentada pelo Vereador da Câmara Municipal da 

Anadia. ------------------------------------------------------------ 

8 – Relativamente às cheias, ocorridas no pretérito mês de dezembro, 

foi já realizado um levantamento preliminar do impacto das cheias nas 

infraestruturas públicas e algumas privadas a nível municipal, sob 

orientação do Sr. Vereador, Eng. Victor Santos, enquanto responsável 

pelo Gabinete de Proteção Civil, tendo sido devidamente remetido para 

a Agência Portuguesa do Ambiente. ----------------------------------- 

9 – Quanto à Gala do Empreendedorismo, se a Sra. Vereadora pretende 

conhecer em detalhe as questões que suscitou, sugere a elaboração e 

envio de requerimento dirigido ao Sr. Presidente da “CIM AT”, no 

sentido do cabal esclarecimento das dúvidas suscitadas. ------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

Regista-se a entrada na sala, do Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, iniciando a sua 

participação na reunião quando eram 14:40 horas. -------------------- 

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

 

 

III - INTERVENÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, SENHOR DR. FRANCISCO 

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

Usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, tendo referido que a preparação e coordenação 

de espetáculos/eventos que se realizam na cidade é feita, com 

aproximadamente, três a quatro meses de antecedência sobre a data de 

realização dos mesmos. ---------------------------------------------- 

Encontrando-se, assim, já devidamente calendarizadas as atividades a 

desenvolver pela Autarquia. ----------------------------------------- 

No Concelho de Chaves existem muitas associações, e desenvolvem o seu 

plano de atividades, de acordo, com a vida da própria associação e dos 

seus associados. ---------------------------------------------------- 

Neste contexto, e considerando a época natalícia, é perfeitamente 

normal que as atividades se sobreponham. ---------------------------- 

Não sendo, assim, possível, ao Município, acompanhar ou participar em 

todas as atividades desenvolvidas pelas associações. ---------------- 

Em sua opinião, as palavras da Sra. Vereadora do PSD, Dra. Manuela 

Tender, não são um problema, mas, sim, um elogio, pois existem muitas 

atividades a decorrer em simultâneo, promovendo uma disputa de público 

salutar. ----------------------------------------------------------- 

 

 

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

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

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

Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo começado por apresentar um 

pedido de desculpas pelo atraso, mas por motivos profissionais chegou 

um pouco mais tarde. ------------------------------------------------ 

De seguida e terminando a sua intervenção aproveitou, a oportunidade, 

para sobre a matéria, em apreciação, realçar, que as associações gostam 

de desenvolver as suas atividades e também gostam que o Senhor 

Presidente esteja presente nas mesmas. ------------------------------ 

Em sua opinião, e numa cidade como a de Chaves, a representatividade 

Institucional, em tais atividades, deve ser feita com algum cuidado, 

porque, não é possível aos representantes do Município estarem 

presentes em todas as atividades, tendo em consideração o número de 

associações existentes no Concelho, nem é possível ao Município gerir 

ou calendarizar as atividades organizadas pelas associações. -------- 

As associações decidem qual a data da sua preferência, para a 

realização da sua atividade, independentemente, do calendário das 

demais associações, existindo, assim, sempre sobreposição de eventos, 

organizados pelas próprias associações ou até mesmo com atividades 

organizadas pelo Município. ----------------------------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 
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1.1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada em 23 de dezembro de 2019. ------------------------ 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO 

DE CHAVES NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE VIDAGO, 

CHAVES. PROPOSTA N. º 120/GAP/2019. --------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Acordo de Colaboração a estabelecer entre o Ministério da Educação 

e o Município de Chaves define as condições de transferência para o 

Município das atribuições a que se refere o artigo 39.º da Portaria 

n.º 60-C/2015, de 2 de março, designadamente, a elegibilidade, 

enquanto entidade beneficiária, para intervenções de requalificação e 

modernização das instalações da Escola Básica de Vidago, a executar 

no âmbito do Programa Operacional Regional NORTE 2020, tendo como 

objeto a realização da empreitada de modernização da Escola Básica de 

Vidago, cujo custo estimado é de 421.784,21€ (quatrocentos e vinte e 

um mil, setecentos e oitenta e quatro euros e vinte um cêntimo). ---- 

O Ministério da Educação assumirá a transferência para o Município de 

Chaves, por conta da boa execução da empreitada, do montante de 

31.633,82€ (trinta e um mil, seiscentos e trinta e três euros e oitenta 

dois cêntimos), correspondente a 7,5 % do custo estimado da empreitada 

e a metade da contrapartida pública nacional, através da dotação 

orçamental respetiva.  ---------------------------------------------- 

O Município de Chaves suportará o montante remanescente da 

contrapartida pública nacional, estimado em 31.633,81€ (trinta e um 

mil, seiscentos e trinta três euros e oitenta e um cêntimo), 

correspondente a 7,5% do custo estimado da empreitada e a metade da 

contrapartida pública nacional, através das rubricas orçamentais 

respetivas. -------------------------------------------------------- 

Os restantes 85%, no valor máximo de 358.516,58€ (trezentos e cinquenta 

oito mil, quinhentos e dezasseis euros e cinquenta oito cêntimos) 

serão suportados por verbas advindas do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, no âmbito do Programa Operacional Regional 

NORTE 2020. --------------------------------------------------------- 

O presente Acordo proposto assume também a necessidade de ser 

constituída uma comissão de acompanhamento composta por um 

representante do Ministério da Educação, designado pela Direção de 

Serviços da Região Norte da Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, um representante do Município, e pelo Diretor do 

Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães, ficando a referida 

comissão incumbida da missão de coordenar e articular a execução da 

referida empreitada com o desenvolvimento regular das atividades 

letivas. ----------------------------------------------------------- 

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

Considerando o apoio do Ministério da Educação, através da Direção de 

Serviços da Região Norte da Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, à solicitação do Município de Chaves na definição do 

programa de intervenção de requalificação das instalações da Escola; 
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Considerando a necessidade da formação de parcerias visando a 

dinamização das infraestruturas existentes e respondendo às 

necessidades das populações com necessidades específicas, nomeadamente 

na área da educação; ------------------------------------------------ 

Considerando que o Município de Chaves reconhece manifesto interesse 

na operacionalização do Programa Operacional Regional NORTE 2020, em 

parceria com o Ministério da Educação, com candidatura aprovada para 

o efeito; ----------------------------------------------------------- 

Considerando que no âmbito do Acordo de Colaboração que consubstancia 

a realização conjunta da Requalificação das Instalações da Escola 

Básica de Vidago, o Município de Chaves se compromete a: ------------ 

a) Assegurar a elaboração dos projetos de arquitetura e das 

especialidades para a requalificação do edifício e dos arranjos 

exteriores incluídos no perímetro da Escola; ------------------------ 

b) Solicitar tempestivamente os pareceres dos serviços do Ministério 

da Educação previstos no Aviso para Apresentação de Candidaturas 

respetivo; --------------------------------------------------------- 

c) Obter todos os pareceres legalmente exigíveis; ----------------- 

d) Assumir o encargo com comparticipação pública nacional da 

empreitada de requalificação das instalações da Escola, no montante 

que exceda o valor previsto na alínea d) da cláusula 2.ª, resultante 

do valor de adjudicação, de eventuais custos adicionais e de revisão 

de preços; ---------------------------------------------------------- 

e) Assegurar a posição de dono da obra, lançando os procedimentos de 

acordo com os projetos aprovados pelos Serviços do Ministério da 

Educação, adjudicar as obras nos termos previstos no Código dos 

Contratos Públicos, bem como garantir a fiscalização e a coordenação 

da empreitada; ------------------------------------------------------ 

f) Garantir o financiamento da empreitada e o pagamento ao 

adjudicatário, através de dotações orçamentais inscritas, aprovadas e 

visadas nos termos legais. ------------------------------------------ 

Considerando que, no uso das competências determinadas pelo disposto 

na alínea u), do número 1, do artigo 33º, do anexo I, da Lei nº 75/2013 

de 12 de setembro, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar 

e apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município. ------ 

Considerando que, nos termos do disposto na alínea k), do nº 1, do 

artigo 25º, do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, compete à 

Assembleia Municipal deliberar sobre a autorização para a celebração 

de contratos de delegação de competências entre a câmara municipal e 

o Estado. ----------------------------------------------------------- 

Considerando que o prazo de submissão da candidatura ao Programa 

Operacional Regional NORTE 2020 cessou no passado dia 13 de dezembro 

de 2019, existindo a necessidade e obrigatoriedade, para efeitos de 

elegibilidade da candidatura de, à data de submissão, o Município ser 

detentor do presente acordo devidamente assinado. ------------------- 

II - Proposta ------------------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, sou de 

submeter à aprovação do executivo camarário a seguinte proposta e 

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

a) Que seja ratificado, nos termos do número 3, do artigo 35, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, a assinatura do Acordo 

de Colaboração, celebrado entre o Ministério da Educação e o Município 

de Chaves, conforme documento que se anexa à presente proposta. ----- 

b) Que este assunto seja agendado para a próxima sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, a realizar no próximo mês de fevereiro de 2020, 



                                                                F. 289 

                                                                  _____________________ 
 

para ulterior ratificação, nos termos do disposto no artigo nº 164º 

do CPA. ------------------------------------------------------------- 

a) Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à 

referida entidade, através da emissão da competente notificação. ---- 

Chaves, 27 de dezembro de 2019. ------------------------------------- 

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

Nuno Vaz ------------------------------------------------------------ 

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, começou por usar 

da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo apresentado 

sumariamente, o acordo de colaboração, celebrado entre o Ministério 

da Educação e o Município de Chaves, bem como apresentar a intervenção 

a realizar nas instalações da Escola Básica de Vidago. -------------- 

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

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

Eng. Victor Augusto Costa Santos, tendo solicitado junto do Senhor 

Presidente da Câmara informação sobre a eventual realização de 

testes/análises à existência de amianto na cobertura de fibrocimento 

da Escola. ---------------------------------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, em apreciação, referido 

que não foram realizados testes à verificação/apuramento da existência 

de amianto na cobertura da Escola de Vidago. ------------------------ 

Fundamentou a decisão de avançar com a requalificação da Escola Básica 

de Vidago, com o facto de se constituir como a única escola do concelho 

a poder beneficiar da candidatura a fundos comunitários, e pela 

necessidade urgente de uma intervenção para resolução dos problemas 

térmicos e de infiltrações de água existentes em todos os edifícios.-  

A intervenção a realizar consiste também na remoção das coberturas de 

fibrocimento e no melhoramento do conforto térmico e da rede de 

abastecimento de água. ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vereador 

do Partido Socialista, Senhor Eng. Victor Augusto Costa Santos, 

ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 27.12.2019. -- 

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

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

apreciação, usou da palavra, a Senhora Vereadora do Partido Social 

Democrata, Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo apresentado a 

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

“Vota favoravelmente a presente proposta e regozija-se pelo facto da 

escola entrar em obras, mas considera que é abusivo da parte do Estado, 

exigir uma comparticipação de 50%, na comparticipação nacional, que 

competia ao próprio Estado às Câmara Municipais. -------------------- 

Ficando, estas, ainda, com os custos com a elaboração do projeto e 

demais encargos com o lançamento do procedimento concursal, entende 

que se trata de uma responsabilidade do Estado, ficando aqui o seu 

voto de protesto.” -------------------------------------------------- 

 

 

2.2. ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS CELEBRADO COM A EMPRESA ÁGUAS 

DO NORTE, S.A./CESSÃO DE CRÉDITOS AO ABRIGO DO NO Nº1, DO ART.º 5º, 

DO DECRETO-LEI Nº 5/2019, DE 14 DE JANEIRO. PROPOSTA N.º 121/GAP/2019.- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento: -------------------------------------------------- 
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1 – Considerando que, nos termos da alínea b), do nº 2, do artº 4, do 

Decreto-Lei nº 5/2019, de 14 de janeiro, veio a Assembleia Municipal, 

em sua sessão ordinária realizada em 30/01/2019, a aprovar a minuta 

de Acordo de Regularização de dívidas celebrado entre o Município de 

Chaves e a empresa Águas do Norte, S.A., em 04/02/2019, tendo em vista 

a regularização de dívidas vencidas e reconhecidas a tal entidade 

gestora de sistema multimunicipal de abastecimento de água ou 

saneamento de águas residuais, pelo período de 20 anos, no montante 

de capital e juros a seguir indicados, deduzido do benefício legal de 

perdão de juros, no valor de 407.634,87€, correspondendo a 30% do 

total de juros:  ---------------------------------------------------- 

 
2 – Considerando que, na sequência da assinatura do aludido Acordo de 

Regularização de Dívidas com a empresa Águas do Norte, aprovado pelos 

órgãos municipais competentes e submetido para efeitos de fiscalização 

prévia, do Tribunal de Contas, veio a recair, sobre o mesmo, decisão 

do Plenário da 1ª Secção do TC, no sentido de que tal acordo não 

configura instrumento gerador de dívida pública nem de despesa 

pública, nos termos previstos no artº 46º, da LOPTC e, por conseguinte, 

não pode, tal organismo de tutela jurisdicional, formular, em sede de 

fiscalização prévia, juízo de mérito, sobre a legalidade de tal 

instrumento; ------------------------------------------------------- 

3 – Tendo em conta que, nos termos previstos no aludido acordo e, bem 

assim, no cumprimento das disposições previstas no Decreto-Lei nº 

5/2019, de 14 de janeiro, veio a ser criada conta bancária específica 

e associada ao Acordo celebrado, em que, o saldo mínimo de tal conta 

bancária deve corresponder, a todo o momento, a seis meses do serviço 

da dívida, devida nos termos do Acordo de Regularização de Dívida, 

tendo sido dado início à execução do Plano de pagamentos previsto no 

referido Acordo e tendo já sido liquidadas 4 prestações, num valor 

total de 401 933,82€, incluindo juros, cifrando-se, à data atual, um 

capital em dívida de 4.672.334,94€; --------------------------------- 

5 - Considerando que, se encontra previsto, no artº5, do aludido 

Decreto-Lei, a possibilidade de ocorrer a Cessão dos créditos a 

terceiros, pelas Entidades Gestoras sobre as Entidades Utilizadoras 

objeto de Acordo de Regularização de Dívida, sendo que, tal cessão é 

efetuada sem recurso e não depende da aceitação das Entidades 

Utilizadoras, devendo ser notificada pela Entidade Gestora à Entidade 

Utilizadora, só produzindo efeitos relativamente a esta, a partir da 

data dessa notificação; --------------------------------------------- 

6 – Considerando que, no passado dia 26 de dezembro do corrente ano, 

foi rececionada no Município, uma comunicação, refa. CE-8813/2019, por 

parte da empresa Águas do Norte, S.A., através da qual foi informado, 

o Município, da intenção em promover uma cessão dos créditos 

domiciliados no referido Acordo Regularização de Dívidas ao Banco 

Europeu de Investimento, com sede no Luxemburgo, na sequência de 

negociações mantidas entre as empresas do Grupo Águas de Portugal, 

SGPS,S.A. e o BEI, levando em linha de conta que, tal instituição 

bancária assegura a confiança indispensável para a prossecução da 

operação e demonstra a necessária fiabilidade e a solidez financeira 

na gestão dos créditos a transmitir; -------------------------------- 

7 – Considerando que, concluídas tais negociações, face às vantagens 

económicas apresentadas pela referida instituição bancária, tendo em 

conta a faculdade concedida pelo nº 9º, do artº 4, do Decreto-Lei nº 

Total do acordo

4 854 373,96 €

Montante/faturação 

vencida

70% de juros vencidos até 

31/12/2018

juros vencidos de 

01/01/2019 até 04/02/2019

3 877 200,88 € 951 148,03 € 26 025,05 €
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5/2019, de 14 de janeiro, em promover revisão da taxa de juro global 

(all in) que será aplicável aos créditos a partir da data da efetivação 

da cessão de créditos, nos termos previstos no Anexo III do Acordo de 

regularização de dívidas celebrado, passando o indexante e a taxa de 

juros aplicável, a partir daquela data a ser o que vier a ser 

comunicado formalmente pelo Município, na notificação prevista no 

nº9º, do artº 4º, e nº3, do artº 5º, do Decreto-Lei nº 5/2019, de 14 

de janeiro, sendo que o Município poderá optar, por uma das taxas, em 

função das modalidades constantes na tabela de cotações indicativas 

para aplicar à cessão de créditos ao BEI, e vertidas no Anexo IV, a 

saber: ------------------------------------------------------------- 

a) Aplicabilidade de taxa fixa de 0,900%, para a totalidade do 

período de duração do Acordo celebrado e respetiva cessão de créditos, 

sem oscilações, independentemente da variação do indexante Euribor; 

b) Aplicabilidade de taxa fixa de 0,391%, durante os primeiros cinco 

(5) anos de vigência do Acordo celebrado e respetiva cessão de 

créditos, sujeito, findos os 5 anos, à revisão da aplicação da taxa 

de juro que estiver em vigor, decorrente da indexação da Euribor; --- 

c) Aplicabilidade de taxa fixa de 0,669%, durante os primeiros dez 

(10) anos de vigência do Acordo celebrado e respetiva cessão de 

créditos, sujeito, findos os 10 anos, à revisão da aplicação da taxa 

de juro que estiver em vigor, decorrente da indexação da Euribor. --- 

8 - Mais se informa que, qualquer uma das opções de taxa de juro fixa, 

traduzirá uma redução significativa dos encargos decorrentes da cessão 

de créditos, em comparação com a atual taxa de juros em vigor e 

prevista no acordo de regularização de dívidas e respetivo Plano de 

Pagamentos, celebrado com a AdN e no qual veio a ser considerado uma 

taxa de juro de 3,3425%, a qual correspondia à “taxa de rendibilidade 

de OT a taxa fixa, por prazo residual – 10 anos (média mensal 2018)”, 

refletindo-se, no cenário da diminuição de taxa de juro, para 0,669%, 

um diferencial traduzido no seguinte quadro: ------------------------ 

capital em dívida à data atual tx juro  

4 672 334,94 € AdN= 3,3425% 
cessão créditos = 0,669% 

a) 

encargos totais com juros 1 581 249,55 € 316.486,45 € 

diferencial de encargos -1.264.763,10€ 

a) Análise efetuada no pressuposto de taxa de 0,669%, pelo período 

de 20 anos, sendo certo que, tal taxa é fixa pelo período de 10 anos, 

sendo revista, no final desse período, podendo vir a resultar inferior 

ou superior, em função do Indexante aplicável, á data. -------------- 

9 – Face ao exposto, considerando a significativa redução de encargos 

e, tendo em vista a aceitação da cessão de créditos ora em apreciação, 

importa acautelar, nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 5/2019, 

de 14 de janeiro, os pressupostos indispensáveis à sua formalização, 

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

a) Abertura de conta bancária junto da Agência de Gestão da 

Tesouraria e da dívida Pública – IGCP, EPE, para efeitos de cumprimento 

do regime previsto nos nºs 1 e 2 do artº6º do referido Decreto Lei, a 
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partir da qual serão realizadas as transferências das prestações 

devidas no quadro da execução do Acordo de Regularização de dívidas; 

b)  Celebração de contrato de penhor sobre o saldo da conta bancária 

aberta junto da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – 

IGCP, EPE. ---------------------------------------------------------- 

II – Proposta: ------------------------------------------------------ 

1 – Tendo em conta os considerandos atrás expostos, determino que seja 

submetida, a presente proposta, à próxima reunião do órgão executivo, 

tendo em vista a aprovação da cessão dos créditos domiciliados no 

Acordo de regularização de dívidas celebrado com a empresa Águas do 

Norte, ao BEI – Banco Europeu do Investimento, com aplicação de taxa 

de juros fixa, a 10 anos, de 0,669%, nos termos das respetivas minutas 

em anexo, operacionalizando a aceitação da celebração do contrato de 

cessão de crédito entre a empresa Águas do Norte, S.A. e o BEI  Banco 

Português do Investimento e posterior remessa ao Tribunal de Contas.- 

2 – Para o efeito, torna-se pertinente a apreciação e aprovação das 

minutas alusivas à formalização da cessão dos créditos domiciliados 

no Acordo de Regularização de dívidas, celebrado entre o Município de 

Chaves e a empresa Águas do Norte, S.A., em 04/02/2019, traduzidos nos 

anexos à presente proposta, a saber: -------------------------------- 

a) Estimativa de taxa de juro a aplicar pelo BEI – Anexo I -------- 

b) Minuta de contrato de penhor sobre o saldo da conta bancária 

aberta junto do IGCP, EPE – Anexo II (ordem de movimentação de depósito 

caução –anexo I – e ordem de cancelamento do penhor sobre o saldo da 

conta bancária – anexo III; ----------------------------------------- 

c) Minuta da comunicação a efetuar, conjuntamente, pelas Águas do 

Norte, S.A. E pelo BEI ao Município de Chaves, em caso de cessão dos 

créditos, a qual terá de ser devolvida assinada, com o respetivo termo 

de autenticação – Anexo III (contrato de cessão de créditos, em língua 

portuguesa e inglesa – anexo I, notificação nos termos do nº 9º, do 

artº 4º e nº 3, do artº5, do Decreto-Lei nº 5/2019, de 14 de janeiro 

– anexo II e declaração de aceitação dos termos da cessão de créditos 

– anexo III); ------------------------------------------------------- 

d) Termo de autenticação referente ao acordo de Regularização de 

dívidas, celebrado, entre o município e a AdN, em 04/02/2019. ------- 

3 – Na sequência de recolha de aprovação do teor da presente proposta, 

pelo órgão executivo municipal, e tendo em vista a formalização da 

aceitação da cessão de créditos, ora em apreciação, deverão ser 

diligenciados os seguintes procedimentos: --------------------------- 

a) Devolver à empresa Águas do Norte, S.A., uma versão original 

contra assinada, da comunicação remetida, conjuntamente, pelas Águas 

do Norte, S.A., com o respetivo termo de autenticação; -------------- 

b) Devolver a declaração de aceitação dos termos da Cessão dos 

Créditos à empresa Águas do Norte, S.A., assinada com termo de 

autenticação; ------------------------------------------------------ 

c) Enviar à empresa Águas do Norte, S.A., comprovativo da remessa, 

ao Tribunal de Contas, do Acordo de Regularização de Dívidas e do 

acordo de cessão de créditos celebrado com o BEI – Banco Europeu de 

Investimento, que constitui o Anexo III, à comunicação referida na 

anterior alínea a), acompanhado da revisão da taxa de juro aplicável, 

ou seja, o Anexo II, da referida comunicação; ----------------------- 

d) Enviar à empresa Águas do Norte, S.A., o Termo de autenticação 

referente ao acordo de Regularização de dívidas, celebrado, entre o 

município e a AdN, em 04/02/2019. ----------------------------------- 

Chaves, 30 de dezembro de 2019 -------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 
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Anexos: ------------------------------------------------------------ 

Anexo I – Estimativa de taxa de juro a aplicar pelo BEI. ------------ 

Anexo II – Minuta do Contrato de Penhor; ---------------------------- 

a) Anexo – Contrato a celebrar entre o IGCP e o Município; -------- 

b) Anexo I - Ordem de movimentação de Depósito Caução; ------------ 

c) Anexo III - Ordem de cancelamento do penhor sobre o saldo da conta 

bancária. ---------------------------------------------------------- 

Anexo III – Minuta da Comunicação a efetuar conjuntamente pelo BEI e 

Empresa do grupo AdP ao Município; ---------------------------------- 

a) Anexo I - Contrato de Cessão de Créditos (versão em Inglês e em 

Português); -------------------------------------------------------- 

b) Anexo II - Notificação nos termos do n.º 9 do artigo 4.º e n.º 3 

do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro (alteração 

do anexo III ao ARD); ----------------------------------------------- 

c)  Anexo III - Declaração de aceitação dos termos da cessão dos 

Créditos. ---------------------------------------------------------- 

Anexo IV – Termo de autenticação referente ao Acordo de Regularização 

de Dívidas, celebrado entre o Município de Chaves e a empresa Águas 

do Norte, S.A., em 04/02/2019. -------------------------------------- 

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS EM SEQUÊNCIA DE ACIDENTE 

DE VIAÇÃO. REQ: CRISTINA FERREIRA FERNANDES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

248/DAF/2019. ------------------------------------------------------ 

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 e entrada nos serviços 

administrativos competentes desta Autarquia, sob o n.º 9726, subscrito 

em nome de Cristina Ferreira Fernandes, veio solicitar a assunção de 

responsabilidade, por parte deste Município, com vista ao pagamento 

de uma indemnização tendente a suportar as despesas relativas aos 

prejuízos causados no veículo com a matrícula 45-94-JA, derivado a um 

sinistro ocorrido na Rua das Longras, na cidade de Chaves. ---------- 

2. Para o efeito, invoca, em síntese, que os danos no veículo com a 
matrícula 45-94-JA, marca Opel Astra, ocorreram no dia 18/10/2019, 

quando o respectivo veículo conduzido pelo filho da requerente, 

circulava na Rua das Longras e que à passagem por uma grade de 

evacuação das águas esta se levantou e danificou a viatura toda por 

baixo. ------------------------------------------------------------- 

3. Mais invoca a requerente, que a viatura deixou de funcionar, estando 
no mecânico Auto Albino em Chaves a aguardar que o perito vá verificar 

a situação. --------------------------------------------------------- 
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4. Mais alega, que na hora do acidente foi chamada a Policia que 
participou o acidente. ---------------------------------------------- 

5. O Processo administrativo encontra-se instruído com os seguintes 
documentos: -------------------------------------------------------- 

a) Cópia do Certificado de Matrícula do veículo ligeiro de 

passageiros - Opel Astra - com a matrícula 45-94-JA, titular de 

Cristina Ferreira Fernandes; ---------------------------------------- 

b) Registo fotográfico apresentado pela requerente, relativo ao 

motor da identificada viatura acidentada (Matrícula: 45-94-JA); ----- 

c) Cópia do orçamento de Oficinas, respeitante à viatura 45-94-JA. 

d) Fotocópia da Participação de Acidente com o NPP:495959/2019, 

elaborada pela Polícia de Segurança Pública, constando que no dia 

18/10/2019, pelas 23:05 h, as respetivas autoridades policiais 

deslocaram-se à Rua das Longras, freguesia de Santa Maria Maior, 

concelho de Chaves, constando da descrição do Acidente, expressamente, 

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

“A participação de acidente foi elaborada mediante as declarações do 

condutor e os estragos causados. Este disse que circulava na Rua das 

Longras e ao passar frente ao restaurante Porfia dos Leitões, passou 

com a roda por cima da conduta de água do lado direito a viatura 

levantou a grade de ferro e partiu o cárter da viatura.”. ----------- 

No local existia “Óleo derramado e a grade de ferro danificada.” ---- 

A respetiva participação está relacionada com a viatura identificada 

no correspondente processo administrativo – automóvel ligeiro de 

passageiros com a matrícula 45-94-JA do Ano 1991, conduzida por José 

Ademar Fernandes Costa -. ------------------------------------------- 

e) Registo fotográfico do local do acidente, efetuado pela Polícia 

de Segurança Pública a esta Autarquia – das quais se pode observar que 

as grades de ferro da conduta de água estão instaladas fora da faixa 

de rodagem de circulação de veículos. ------------------------------- 

f) Informação Nº 256/DAR/2019, de 19/11/2019, elaborada pela Divisão 

de Águas e Resíduos, constando da mesma expressamente, o que segue: 

“Segundo a informação do encarregado do Setor de Saneamento … a 

caleiras de escoamento estava protegida por grelhas de ferro fundido, 

mas a solda que une as mesmas cedeu por completo e danificou a viatura 

em causa.” ---------------------------------------------------------- 

II – Do Direito ----------------------------------------------------- 

1. A pretensão da requerente, insere-se nas normas da responsabilidade 
civil extracontratual do Estado e demais Pessoas Coletivas Públicas, 

decorrente da prática de atos ilícitos, no domínio dos atos de gestão 

pública, enquadrada no art.22.º, da C.R.P. e regulamentada pela Lei 

n.º67/2007, de 31 de dezembro, alterada pela Lei 31/2008, de 17 de 

julho. ------------------------------------------------------------- 

2. De acordo com o artigo 1º, do Anexo a esta lei, e que dela faz parte 
integrante, “ a responsabilidade civil extracontratual do Estado e das 

demais pessoas coletivas de direito público por danos resultantes do 

exercício da função legislativa, jurisdicional e administrativa rege-

se pelo disposto na presente lei, em tudo o que não esteja previsto 

em lei especial”. --------------------------------------------------- 

3. Relativamente à responsabilidade por danos decorrentes do exercício 
da função administrativa encontra-se prevista nos artigos 7.º a 11.º, 

do retrocitado diploma legal, sem prejuízo das disposições gerais 

previstas nos artigos 1.º a 6º. ------------------------------------- 

4. Podemos então, sistematizar a responsabilidade da função 

administrativa, individualizando duas modalidades, a responsabilidade 

por factos ilícitos e a responsabilidade pelo risco, sendo que o caso 

“sub judice” se reporta à responsabilidade por factos ilícitos. ----- 
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5. Ora, de acordo com o disposto no n.º1, do art. 9.º, “Consideram-se 
ilícitas as acções ou omissões dos titulares de órgãos, funcionários 

e agentes que violem disposições ou princípios constitucionais, legais 

ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem técnica ou deveres 

objectivos de cuidado e de que resulte a ofensa de direitos ou 

interesses legalmente protegidos.” ---------------------------------- 

6. O que significa que o Município será responsável pelo pagamento dos 
peticionados danos quando se concluir que os seus órgãos ou agentes 

praticaram, por ação ou omissão, no exercício das suas funções e por 

causa desse exercício, atos de gestão ilícitos e culposos e que foram 

estes a provocar aqueles danos. ------------------------------------- 

7. Na verdade, cabe ao município a obrigação de vigiar o estado das 
vias, bem como remover ou sinalizar os obstáculos nelas existentes 

impeditivos de uma cómoda e segura circulação, pois que o cumprimento 

defeituoso ou o incumprimento desses deveres o fará incorrer, de acordo 

com as regras gerais da responsabilidade civil, na obrigação de 

indemnizar os danos daí decorrentes. -------------------------------- 

8. Sendo certo que a responsabilidade civil por atos de gestão pública 
corresponde, no essencial, ao conceito civilístico de responsabilidade 

civil extracontratual por factos ilícitos que tem consagração legal 

no art.483.º 1, do Código Civil, sendo os  seus elementos 

constitutivos: o facto, a ilicitude, a culpa, o dano e o nexo de 

causalidade entre o facto e o dano. --------------------------------- 

9. Assim, para que tal responsabilidade exista é necessário que se 
verifiquem de forma cumulativa os pressupostos da responsabilidade 

civil extracontratual por factos ilícitos e culposos. --------------- 

10. Integram os referidos pressupostos: ---------------------------- 
- O Facto ilícito – trata-se de um comportamento ou conduta do titular 

de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública, podendo revestir 

a forma de uma ação ou de uma omissão; ------------------------------ 

- A ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios 

ou normas constitucionais, legais ou regulamentares, de regras de 

ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou prudência comum, ou 

que resulte do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa 

de direitos ou interesses legalmente protegidos (n.º1 e 2, do art. 

9.º, da Lei n.º67/2007, de 31 de dezembro e ulteriores alterações);-- 

- A Culpa –  o nexo de imputação ético jurídico, que na forma de mera 

culpa (negligência) traduz a censura dirigida ao autor do facto por 

não ter usado da diligência que teria o homem normal perante as 

circunstâncias do caso concreto ou neste âmbito de responsabilidade. 

A Culpa dos titulares de órgãos e agentes deve ser apreciada pela 

diligência e aptidão (de um bom pai de família) que seja razoável 

exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um titular de 

órgão ou agente típico zeloso e cumpridor, presumindo-se a existência 

de culpa leve na prática de atos jurídicos ilícitos ou sempre que 

tenha havido incumprimento de deveres de vigilância (art.10.º). De 

acordo com o princípio do ónus da prova a que alude o art.342.º, do 

C.C. é ao lesado quem incumbe alegar e demonstrar a culpa do autor da 

lesão, salvaguardando os casos de existência de presunção legal de 

culpa. ------------------------------------------------------------- 

                                                           
1 “ Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito 

de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses 

alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes 

da violação”. ------------------------------------------------------- 
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- O Dano, traduz-se na lesão, patrimonial ou não patrimonial, causados 

na esfera jurídica de terceiros (n.º3, do art.3.º, da Lei n.º67/2007, 

de 31/12 e ulteriores alterações); ---------------------------------- 

- O Nexo de Causalidade entre o facto ilícito e o dano, ou seja, é 

necessário que em termos abstratos o facto ilícito causador do dano 

seja apto a produzi-lo, e que este não tenha ocorrido por força de 

circunstâncias excepcionais, anormais ou anómalas que tenham 

influenciado no caso concreto. -------------------------------------- 

11. Enunciados que estão todos os pressupostos da responsabilidade 

civil extracontratual, cabe apurar se no caso individual e concreto 

estão verificados os pressupostos da responsabilidade civil. -------- 

12. Ou seja, é necessário que o evento que provocou os danos na 

alegada viatura, resulte de um facto traduzido numa ação ou omissão 

praticado por um trabalhador ou órgão da entidade pública, que tal 

conduta seja ilícita por violar princípios, normas constitucionais, 

legais ou regulamentares ou decorra de um funcionamento anormal dos 

serviços, que possa ser imputado a título de culpa grave ou negligência 

e, que, o facto ilícito tenha provocado os danos ocorridos sem a 

interferência, no caso concreto, de circunstâncias excecionais, 

anómalas ou anormais. ----------------------------------------------- 

13. Assim e entrando na apreciação do caso concreto, temos que: --- 

De acordo com os elementos constantes no correspondente processo 

administrativo, e de acordo com a descrição da requerente, no dia 

18/10/2019, ocorreu um sinistro, envolvendo a viatura com a matrícula 

45-94-JA, - Opel Astra -, conduzida pelo filho da requerente, José 

Ademar Fernandes Costa, que ao circular na Rua das Longras, da cidade 

Chaves, passou com a roda da viatura por cima das grades de ferro ali 

existentes sobrepostas à conduta de água, localizadas do lado direito 

e fora da faixa de rodagem à circulação de veículos, provocando  danos 

na viatura da requerente. ------------------------------------------- 

14. Os serviços internos desta Autarquia, em cumprimento do princípio 

do inquisitório, consagrado no art.58.º, do Código de Procedimento 

Administrativo, procederam às diligências consideradas necessárias 

para a instrução do processo, em prol do interesse público exigido. - 

15. Nestes termos, de modo a apurar a existência de culpa dos serviços 

municipais pelos danos ocorridos na esfera jurídica da requerente, o 

correspondente processo administrativo foi encaminhado para a Divisão 

de Águas e Resíduos, tendo esta Divisão, prestado a seguinte informação 

“Segundo informação do encarregado do Setor de Saneamento José 

Ribeiro, a caleiras de escoamento estava protegida por grelhas de 

ferro fundido, mas a solda que une as mesmas cedeu por completo e 

danificou a viatura em causa.”. ------------------------------------- 

16. Observa-se do registo fotográfico existente no processo que as 

grades de ferro, que supostamente, causaram os danos na viatura em 

causa, estão localizadas e instaladas fora da faixa de rodagem, isto 

é, fora da zona destinada à circulação de veículos. ----------------- 

17. Não existe, pois, no nosso entendimento, no caso sub judice, um 

facto voluntário, ilícito e culposo, por parte dos serviços 

camarários, que tenha gerado, em termos de causalidade adequada, danos 

à requerente. ------------------------------------------------------- 

18. Face ao exposto, entendemos não se ter verificado um 

funcionamento anormal dos serviços municipais nos termos e para os 

efeitos do disposto no n.º4, do art.7.º, da Lei n.º67/2007, de 31 de 

dezembro e sucessivas alterações, porquanto, atendendo às 

circunstâncias e a padrões médios de resultado, não ficou demonstrado, 

em nosso entender, a culpa dos serviços camarários e a existência de 

um dever de agir por parte dos mesmos. ------------------------------ 
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19. Ora, as considerações anteriores permitem desde já antecipar a 

não verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil 

extracontratual, muito concretamente, a culpa dos serviços municipais 

pelos danos que se verificaram na esfera jurídica da requerente. ---- 

20. Na verdade, atentos os documentos constantes do processo, muito 

concretamente, o registo fotográfico, verifica-se que as respetivas 

grades de ferro, estão colocadas fora da faixa de rodagem da circulação 

de veículos. -------------------------------------------------------- 

21. Nos termos do n.º1, do art.13.º, do Código da Estrada, “A posição 

de marcha dos veículos deve fazer-se pelo lado direito da faixa de 

rodagem, conservando das bermas ou passeios uma distância suficiente 

para evitar acidentes.” --------------------------------------------- 

22. O que significa, que ainda que se trate de um veículo que 

circulasse em sentido contrário que invadiu a faixa de rodagem e o 

condutor se viu obrigado a desviar-se para a berma, a responsabilidade 

tem de ser assacada ao condutor do outro veículo. ------------------- 

23. Acresce, que nos termos no n.º1, do art.24.º, do Código da 

Estrada, independentemente, do limite absoluto de velocidade admitido 

para determinada via “O condutor deve regular a velocidade de modo a 

que, atendendo à presença de outros utilizadores, em particular os 

vulneráveis, às características e estado da via e do veículo, à carga 

transportada, às condições meteorológicas ou ambientais, à intensidade 

do trânsito e a quaisquer outras circunstâncias relevantes, possa, em 

condições de segurança, executar as manobras cuja necessidade seja de 

prever e, especialmente, fazer parar o veículo no espaço livre e 

visível à sua frente.” ---------------------------------------------- 

24. Trata-se de um corolário do dever objetivo de cuidado cuja 

violação, com base na ideia da ação ou omissão inadequada do agente, 

implica o aumento da probabilidade do dano para além do risco permitido 

em função das exigências da vida em sociedade. ---------------------- 

25. Ora, atentos os elementos probatórios existentes neste processo, 

consideramos não existir no caso “sub judice”, um facto voluntário, 

ilícito e culposo, por parte dos serviços camarários, que tenha gerado, 

em termos de causalidade adequada, os mencionados danos ao requerente. 

26. De facto, de acordo com os elementos constantes do processo, os 

mesmos são insuficientes para comprovar a violação culposa de 

obrigações legais que pendem sobre o Município de Chaves e o nexo de 

causalidade entre o facto ilícito e os danos invocados pela requerente.  

27. Não ficou, portanto, demonstrado cabalmente, que existisse uma 

omissão culposa por parte do Município, de acordo com as circunstâncias 

apresentadas da ocorrência do acidente e os documentos probatórios. - 

28. Assim, do ponto de vista estritamente jurídico, atentos os factos 

e os documentos probatórios constantes do correspondente processo 

administrativo, entendemos não estarem reunidos, os pressupostos 

legalmente exigíveis para o apuramento de responsabilidade civil 

extracontratual da Autarquia. --------------------------------------- 

III – Propostas ----------------------------------------------------- 

Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir a adopção da seguinte estratégia 

procedimental: ----------------------------------------------------- 

a) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária da Câmara Municipal, com vista à obtenção de decisão 

administrativa, consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão 

formulada pela requerente, não decorrendo qualquer responsabilidade 

da Autarquia justificadora, a título de responsabilidade 

extracontratual, da assunção do pagamento da peticionada indemnização 
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dos danos sofridos, tudo isto fazendo fé no teor das referidas 

Informações prestadas pela Divisão de Águas e Resíduos; ------------- 

b) No cumprimento do disposto no art.121.º do Código de 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 à ora peticionária vir 

ao procedimento, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o 

sentido da decisão entretanto exarado; ------------------------------ 

c) Decorrido o aludido prazo, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do art. 114º do Código do Procedimento Administrativo, da 

decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação; - 

É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto. -------- 

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

Chaves, 26 de dezembro de 2019. ------------------------------------- 

A Técnica Superior Jurista, ----------------------------------------- 

(Ana Tomaz) --------------------------------------------------------- 

Em anexo: O respetivo processo administrativo. ----------------------  

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

2019.12.27. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS SOFRIDOS EM VIATURA PARTICULAR. 

REQ: HUGO RAFAEL ALVES RODRIGUES. INFORMAÇÃO Nº. 250/DAF/2019. ------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes ---------------------------------------------------- 

6. Através de requerimento com o registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 6938, Hugo Rafael Alves 

Rodrigues, veio solicitar a assunção de responsabilidade civil, por 

parte deste Município, com vista ao pagamento de uma indemnização 

pelos danos sofridos numa viatura, na sequência de um incidente 

ocorrido na Avenida do Tâmega (no sentido Outeiro Seco – Chaves), - 

União das Freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, concelho de 

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

7. Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em sua 
reunião ordinária realizada no pretérito dia 25/11/2019, a qual recaiu 

sobre a Informação n.º 224/DAF/2019, de 15/11/2019, veio aquele órgão 

municipal manifestar a intenção de indeferir a pretensão formulada, 

de acordo com as razões de facto e de direito expostas no referido 

parecer. ----------------------------------------------------------- 

8. Neste contexto, foi concedido ao peticionário o prazo de 10 dias 
para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre 

o assunto, nos termos do disposto no art. 121.º e ss do Código do 

Procedimento Administrativo. --------------------------------------- 

9. Decorrido o prazo supra mencionado, o requerente não apresentou 
qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o 

sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo 

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

10. Assim, deverá tal sentido de decisão tornar-se, agora, definitivo. 
II – Propostas  ---------------------------------------------------- 

Em coerência com as razões acima enunciadas, tomo a liberdade de 

sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: -------------- 
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d) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

consubstanciada no indeferimento do pedido formulado pelo requerente, 

com base nas razões expostas na Informação n.º 224/2019, elaborada 

pela DAF, no dia 15/11/2019; --------------------------------------- 

e) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do art.114.º, do CPA, da decisão que vier a ser proferida 

sobre a matéria ora em apreciação; ---------------------------------- 

É tudo o que tenho a informar sobre este assunto. ------------------- 

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

Chaves, 20 de dezembro de 2019-------------------------------------             

Técnica Superior Jurista -------------------------------------------- 

(Ana Tomaz) -------------------------------------------------------- 

Em anexo: O respetivo processo administrativo. 

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

2019.12.20. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ENG. VICTOR SANTOS. -------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 1. -- 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------ 

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

 

 

3.2. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE VIA 

PÚBLICA – PROCESSO N.º 885/19 – CONSTRUÇÕES SAFRIBUCA, LDA. – LUGAR 

DE TRÁS ALTO, LOT. N.º 4/04, LOTE 31, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA 

CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 



                                                                F. 300 

                                                                  _____________________ 
 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª MARIA JOÃO CHAVES DATADA DE 

16.12.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

Vem a empresa Construções Safibruca Lda., por requerimento n.º2687/19  

e nº2769/19   processo n.º 885/19, apresentar  pedido  de ocupação da 

via publica para promover o acompanhamento de  obras sujeitas a  

licença no lugar Trás Alto ,Santa Cruz loteamento 4/04. A localização 

da ocupação de espaço publico será efetuada em passeio e baia de 

estacionamento frontal aos lotes nº 25,26,27,28,29,30 e 31 do 

loteamento citado . Vem o ora requerente como proprietário de todos 

os lotes acima citados solicitar a licença de ocupação de espaço 

publico em conformidade com o disposto no art.º 45 do Regulamento 

Municipal de urbanização e edificação referente ao projeto de 

licenciamento da obra de construção de uma habitação situada no lote 

nº31 que deu entrada nesta edilidade por requerimento nº2483/19 do 

presente processo.-------------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

As obras que se pretendem efetuar nos lotes acima identificados 

encontram-se sujeitos a licença. ------------------------------------ 

Vem o ora requerente como proprietário de todos os lotes acima citados 

solicitar a licença de ocupação de espaço publico em conformidade com 

o disposto no art.º 45 do Regulamento Municipal de urbanização e 

edificação.--------------------------------------------------------- 

O pedido de ocupação de via publica com a colocação de tapumes é 

sujeita a licença nos termos do artigo 47º e seguintes do RMUE.------ 

3. ANALISE ------------------------------------------------------- 

3.1. Pelos elementos apresentados, anexos ao processo nº885/19 

correspondente à construção de habitação unifamiliar no lote nº31 do 

loteamento 4/04. ---------------------------------------------------- 

3.2. A ocupação numa área de 143.68m2 cuja licença é ora solicitada 
visa acompanhar as obras de todos os lotes acima citadas.------------ 

3.3. No referente à ocupação de espaço publico verifica-se que pelo 
requerimento nº2267/19 são apresentados elementos instrutórios e 

esclarecimentos de forma a poder ser elaborada analise da pretensão.- 

Verifica-se, uma preocupação pelo conveniente resguardo da obra, com 

salvaguarda da circulação pedonal. Far-se-á ainda o correto 

encaminhamento dos seus resíduos.------------------------------------ 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Dado que a ocupação de via publica  visa garantir o bom funcionamento 

da obra  e que a mesma não prejudique a circulação de pessoas e o 

trânsito automóvel considera-se e nos termos do capitulo V  do 

RMUE(regulamento municipal de urbanização e edificação), que o pedido 

está em condições de ser deferido, devendo no entanto ser garantidas 

as condições acima referenciadas  e que o respetivo titulo  fique 

condicionado ao  pagamento das taxas devidas  que de seguida se 

descriminam:-------------------------------------------------------- 

 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo 

V OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL POR MOTIVO DE OBRAS     

Artigo 

83.º Ocupação da via pública por motivo de obras       

n.º 1 
Tapumes ou outros resguardos:       

a) 
Por cada período de 30 dias ou fração 13 4.55 € 59.15 € 

b) 
Por metro quadrado ou fração de superfície da via pública 144 5.10€ 734.40€ 

  TOTAL      793.55 € 
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Que seja prestada uma caução (garantia bancária, depósito ou seguro 

caução) nos termos do artigo 48 do RMUE cuja libertação só será 

efetivada mediante requerimento do interessado e após parecer 

favorável dos serviços.---------------------------------------------- 

O montante da caução foi calculado nos termos do nº4 do artigo 48 do 

RMUE abaixo identificado.-------------------------------------------- 

Valor da Caução (na zona de impacto da obra) 

 Taxa de infraestruturas urbanísticas (TI)      

QUADRO I    custos (C) Ci/m 

  s/n larg. C/m C/m2 Ci/m-€ /m 

 Faixa de rodagem      

 

Passeios     0.00 

- Lancil (Betão) 1  17.63  17.63 

- Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 1 4.35  15.92 69.25 

REDE DE ÁGUA 1  21.61  21.61 

REDE DE ESGOTOS 1  34.12  34.12 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1  45.49  45.49 

C - custo das obras existentes na via pública / m- €/m     188.10 

m - frente do terreno que confronta com a via pública     60 

 Valor da Caução = C x m     T = €11,286.12 
 

      

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 17.12.2019:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na 

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação conducente ao deferimento do pedido de ocupação do 

espaço do domínio público mediante a colocação de tapumes, na Rua 

Lourenço Pires Chaves – Alto da Trindade, em Chaves, nos termos e para 

os efeitos enunciados no item “4. Proposta de Decisão”, deste 

documento.---------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 20.12.2019.------------------------------------------------ 

À reunião de Câmara.------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

3.3. AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO, PEDIDO DE APROVAÇÃO 

DE PROJETO – PROCESSO N.º 85/11 – DOMINGOS DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES – 

RUA DA FONTE DO LEITE, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E 

SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DA SRA. ENG.ª MARIA JOÃO CHAVES DATADA DE 19.12.2019. --------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Pretensão-------------------------------------------------------- 
1.1 Introdução------------------------------------------------------- 
Vem o Sr. Domingos da Encarnação Rodrigues  através do requerimento  

n.º 2797/19 referente ao processo n.º 85/11 e com vista  ao 

licenciamento de uma operação urbanística de edificação  alteração, 

consubstanciada, na obra de alteração com ampliação de imóvel com LO 

inicial nº167/2011 nos termos  da alínea e) do ponto 2 do artigo 4º  

e nos termos do artigo 9ºdo RJUE (Regime jurídico de edificações e 
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urbanização) apresentando para o efeito o respetivo projeto de 

arquitetura.-------------------------------------------------------- 

Por alvará   nº167/11 foi licenciado o imóvel destinado a habitação 

numa área bruta de 352.03m2(2 pisos) e armazém destinado a 

comercio/serviços com 336.80m2 licenciados. Possui alvará de 

autorização de utilização nº89/19.----------------------------------- 

1.2 Breve descrição do pedido --------------------------------------- 
A intervenção proposta recai sobre o imóvel destinado a comercio e 

serviços propondo a sua ampliação em 403.17m2. Desta forma irá obter-

se em termos de área de construção os seguintes valores. ------------ 

 
Ic=1092m2/1673.65m2=0.65 

2. Enquadramento do pedido ----------------------------------------- 
2.1 Enquadramento no regime jurídico--------------------------------- 
O controlo prévio que recai na presente operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, na obra de construção da moradia, será, 

nos termos da alínea e) do ponto 2 do artigo 4 do RJUE, o 

licenciamento.------------------------------------------------------ 

2.2  Enquadramento da pretensão nas disposições do PDM--------------- 
Tendo em conta a demarcação constante nas plantas de localização à 

escala 1/10.000, apresentadas pelo interessado e de acordo com as 

plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal, constata-se, o 

prédio a que se reporta o pedido em analise insere-se em espaço da 

Classe1 - espaços urbanos e urbanizáveis, na categoria U1 – Cidade de 

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

3. Análise --------------------------------------------------------- 
3.1 Instrução do processo-------------------------------------------- 
A instrução do processo apresentado segue o disposto no Anexo I, 

nomeadamente no seu ponto I e nos n.o 15, do ponto III, da Portaria 

113/2015 e do art.º 13 do RMUE (Regulamento Municipal de Urbanização 

e de Edificação) com exceção da apresentação da calendarização.------ 

3.2 Analise da pretensão -------------------------------------------- 
Por analise da pretensão face aos instrumentos de planeamento em vigor 

cumpre informar:---------------------------------------------------- 

O projeto de arquitetura apresentado refere-se à ampliação do edifício 

armazém destinado a comercio e serviços. Esta ampliação de 403.17m2 

desenvolve-se em 2pisos sendo 325.35m2 a ampliação a nível do r/c 

77.82m2 a nível da planta alta.-------------------------------------- 

Encontra-se no ponto 1.2 da presente informação os valores das áreas 

finais após a presente alteração. Desta forma verifica-se que a área 

habitacional não sofrerá alterações e que a área comercial terá um 

incremento de 403.17m2. No computo geral a área bruta de construção 

total será de 1092m2. E o índice de construção é de 0,65.------------ 

Face à localização de difícil definição de cércea ou um alinhamento 

dominante, considero que não se deverá aplicar o parâmetro urbanístico da 

moda da cércea mas sim e ainda nos termos da alínea a1) os seguintes 

parâmetros correspondente à classe U1.----------------------------------- 
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Verifica-se cumprimento do ai estabelecido dado que o índice Ic<1.2, a 

construção é de dois pisos com uma cércea inferior a 20m.---------------- 

Verifica-se ainda que a área total de implantação é inferior a 80% da 

área do terreno cumprindo assim a alínea d) do mesmo articulado.----- 

A implantação da construção encontra-se toda em espaço urbano.------- 

É prevista a criação de 18 lugares de estacionamento cumprindo o 

previsto no ponto 1 e nas alíneas a) e g) do ponto3 do Regulamento do 

PDM.---------------------------------------------------------------- 

O projeto de arquitetura está de acordo com o estipulado no nº1 e 2 

do art. 20º do RJUE.------------------------------------------------- 

4. Conclusão-------------------------------------------------------- 
Face ao anteriormente citado verifica-se que :----------------------- 

-A pretensão do requerente encontra-se devidamente instruída -------- 

-O projeto apresentado cumpre as condições definidas no Plano diretor 

municipal, RMUE no referente a reconstruções de imoveis ------------- 

5. Proposta de decisão---------------------------------------------- 
Pelo exposto, propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura 

referente à ampliação de imóvel, apresentado sob requerimento n.º 

2797/19.------------------------------------------------------------ 

Caso superiormente seja aprovado o presente projeto de arquitetura e  

para que se possa proceder ao deferimento do licenciamento da obra 

deverá de acordo com o n.º4 do art. 20º do RJUE e no prazo de seis 

meses apresentar os projetos de especialidades com instrução 

estabelecida no n.os 16,  da Portaria 113/2015,bem como calendarização 

da obra.------------------------------------------------------------ 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 20.12.2019:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto de direito enunciados nesta 

informação, sou a propor que superiormente seja proferido competente 

despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar uma 

deliberação conducente à aprovação do projecto de arquitetura 

referente à operação urbanística em presença (Ampliação de uma 

edificação destinada a habitação e comércio e serviços, sita no Lugar 

do Alto do Seixo/Fonte do Leite, da União de freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge), nos termos e para os efeitos preconizados 

no item “5. Proposta de Decisão”, deste documento.-------------------  

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 20.12.2019.------------------------------------------------ 

À reunião de Câmara.------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

3.4. EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO COLETIVA TITULADO PELO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 

N.º 78/2008, EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO – PROCESSO N.º 348/06 – 

EDIFLAVIUS CONSTRUÇÕES, LDA. – FONTE DO LEITE, UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DATADA DE 

20.11.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

A presente informação técnica surge no seguimento do despacho do Chefe 

de Divisão de Gestão e Ordenamento do Território, Srº Engº  Civil João 

Geraldes, datado de 18 de dezembro do corrente ano, referente ao 
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processo registado com o nº 348/06, para prestação de esclarecimentos 

adicionais solicitados pelo ex-Diretor de Departamento de Coordenação 

Geral, Drº Marcelo Delgado, sobre  a atualização do montante do 

orçamento das obras de urbanização, executadas pela Câmara Municipal, 

correspondente ao Valor Final da Empreitada  - 28 426,02 € e referido 

na INFORMAÇÃO/PROPOSTA, por mim subscrita  em 14 de maio de 2014 e na 

INFORMAÇÃO Nº 1688/SCOU/2018,  da autoria  da Srª Engª Conceição 

Martins, de 26 de outubro de 2018.----------------------------------- 

2-ANTECEDENTES------------------------------------------------------ 

2.1-Em  reunião de câmara realizada em  16-11-2012, sob proposta da 

informação técnica de 09-11-2012, foi deliberado pelo Executivo no 

sentido de as obras de urbanização tituladas pelo alvará de construção 

nº 78/2007, orçadas inicialmente no montante de € 52 554,60  (cinquenta 

e dois mil quinhentos e cinquenta e quatro euros e sessenta cêntimos),  

fossem realizadas pela Autarquia, nos termos do disposto no nº 1 do 

artigo 84º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores 

alterações, em virtude de a promotora não as ter realizado, no âmbito 

da vigência daquele título.------------------------------------------ 

2.2-Tendo em vista a execução da deliberação camarária supra referida, 

os processos administrativos registados com o nº 348/06 e nº  447/08,  

ambos referentes à obra de edificação de imóvel, destinado a habitação 

coletiva, construído no lugar referido em epígrafe, foram remetidos  

á Divisão de Obras Públicas, afim de serem iniciados os procedimentos 

tendentes à promoção da realização das obras de urbanização em falta, 

nos termos do disposto no artigo 84º do Regime Jurídico da Urbanização 

e da Edificação.----------------------------------------------------- 

2.3-A caução a que se refere o artigo 54º do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16/12, com posteriores alterações, foi prestada mediante a garantia 

bancária emitida pela Caixa Geral de depósitos (Operação nº 

PT00350249006484193), constante no processo registado com o nº 447/06, 

a folha nº 580 à nº 581, atualmente válida para o montante de € 42 

908,63  (quarenta e  dois  mil novecentos e oito euros e sessenta e 

três cêntimos), para assegurar a boa e regular execução de todas as 

obras de urbanização tituladas pelo alvará de construção  nº 78/2008. 

2.4-Por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Chaves (à data), 

Srº Arqtº António Cabeleira, de 27-07-2013, foi adjudicada a 

empreitada “Conclusão das Obras de Urbanização da Licença de 

Construção nº 78/2008”, á firma Anteros Empreitadas Sociedade de 

Construções e Obras Públicas, S.A, pelo valor de € 26 817,00 (vinte e 

seis mil oitocentos e dezassete euros).------------------------------ 

2.5-No dia 4 de abril de 2014, foram recebidas as obras de urbanização, 

objeto da referida empreitada, pelos representantes do Município de 

Chaves, legalmente nomeados e representante do empreiteiro, nos termos 

do disposto no nº 1 do artigo 395º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29/01, 

que aprovou o Código dos Contratos Públicos (CCP).------------------- 

2.6-Através da INFORMAÇÃO/PROPOSTA, da minha autoria, elaborada em 14-

05-2014, sancionada pelo Chefe da anteriormente designada Divisão de 

Gestão Urbanística e Territorial, Srº Arqtº António Malheiro e pelo 

Diretor de Departamento de Coordenação Geral ( à data), Srº Drº Marcelo 

Delgado, com despachos datados de 15-05-2014 e de  19-05-2014, 

respetivamente, na qual foi proposto que o presente processo registado 

com o nº 348/06, estivesse presente em reunião de  câmara, para que o 

Executivo Municipal tomasse conhecimento:---------------------------- 

a) Do Auto de Receção Provisória das Obras da empreitada, designada, 

“Conclusão das Obras de Urbanização da Licença de Construção nº 78/2008 

– Edifício Ediflavius”.---------------------------------------------- 
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b) Da realização das obras de urbanização tituladas pelo alvará de 

construção nº 78/2008, pela Câmara Municipal, nos termos do disposto 

no artigo 84º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

ascenderam ao montante de € 29 847,32 (montante no qual orçavam as 

obras realizadas por esta Autarquia, acrescido de 5%, pelo expresso 

no nº 3 do artigo 54º do Decreto-Lei  nº 555/99, de 16/12, com 

posteriores alterações.--------------------------------------------- 

c) Da notificação a ser enviada  ao  Srº Gerente da Caixa Geral de 

Depósitos, S.A, Largo General Silveira, 5400 CHAVES, com vista a que 

a caução prestada pela promotora, mediante garantia bancária (Operação 

nº PT00350249006484193, emitida em 14 de fevereiro de 2008, fosse 

accionada, no sentido de a Câmara Municipal ser ressarcida do valor 

de € 29 847,32 (montante  no qual orçavam as obras realizadas por esta 

Autarquia, em 04 de março de 2014,  acrescido de 5%, pelo expresso no 

nº 3 do artigo 54º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, na sua versão 

final).------------------------------------------------------------- 

2.7- Por último, e a coberto da INFORMAÇÃO Nª 1688/SCOU/2018, a Srª 

Engª Conceição Martins, emitiu parecer, concordando integralmente com 

o teor da minha informação elaborada em 14 de maio de 2014 e cujas 

propostas se encontram referidas no item 2.6, da presente informação 

técnica.------------------------------------------------------------ 

3-PARECER----------------------------------------------------------- 

No seguimento do despacho do Chefe de Divisão de Gestão e Ordenamento 

do Território, Srº Engº Civil, João Geraldes, datado de 18-12-2019, e 

após estudo e análise dos processos registados com o nº 346/06 e nº 

447/06, sou a informar o seguinte:----------------------------------- 

3.1-Desde a data da realização das obras ( 04-abril-2014),  referentes 

à  empreitada “Conclusão das Obras de Urbanização da Licença de 

Construção nº 78/2008”, realizada pela  firma Anteros Empreitadas 

Sociedade de Construções e Obras Públicas, S.A, cujo  Valor Final  da 

Empreitada, ascendeu ao montante de € 28 426,02 (vinte e oito mil 

quatrocentos e vinte e seis euros e dois cêntimos), já decorreram  

cinco anos2.--------------------------------------------------------- 

3.2-De acordo com a Portaria nº 362/2019, de 9/10, que procede à 

atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos 

bens e direitos alienados durante o ano de 2019, o valor referido no 

anterior item deve ser atualizado para o valor de € 30 742.743 (trinta 

mil setecentos e quarenta e dois euros e setenta e quatro cêntimos). 

3.3-Neste contexto, a  caução  prestada, mediante a garantia bancária 

emitida pela Caixa Geral de depósitos (Operação nº 

PT00350249006484193), atualmente válida para o montante de € 42 908,63 

(quarenta e  dois  mil novecentos e oito euros e sessenta e três 

cêntimos), para assegurar a boa e regular execução de todas as obras 

de urbanização tituladas pelo alvará de construção  nº 78/2008, deverá 

ser accionada, no sentido de a Câmara Municipal ser ressarcida do 

valor de  € 32 279.88  (trinta e dois mil duzentos e setenta e nove 

euros e oitenta e oito cêntimos).------------------------------------ 

4-CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO--------------- 

4.1-Considerando que, o  Valor Final  da Empreitada, “Conclusão das 

Obras de Urbanização da Licença de Construção nº 78/2008”, realizada 

pela  firma Anteros Empreitadas Sociedade de Construções e Obras 

Públicas, S.A, ascendeu ao montante de € 28 426,02 (vinte e oito mil 

quatrocentos e vinte e seis euros e dois cêntimos),  cujo Auto de 

Receção Provisória foi elaborado em 4 de abril de 2014;-------------- 

                                                           
2 O sublinhado é nosso.---------------------------------------------- 
3 1,03 x 29 278.80 € ------------------------------------------------ 
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4.2-Considerando que, desde a data da realização das obras referentes 

à empreitada supra referida, já decorreram cinco anos4.-------------- 

4.3-Considerando que, a  caução  prestada, mediante a garantia bancária 

emitida pela Caixa Geral de depósitos (Operação nº 

PT00350249006484193), atualmente válida para o montante de € 42 908,63 

(quarenta e  dois  mil novecentos e oito euros e sessenta e três 

cêntimos), para assegurar a boa e regular execução de todas as obras 

de urbanização tituladas pelo alvará de construção  nº 78/2008, deverá 

ser accionada, no sentido de a Câmara Municipal ser ressarcida no 

Valor Final    da referida  Empreitada -  “Conclusão das Obras de 

Urbanização da Licença de Construção nº 78/2008”, atualizado, de 

acordo com a Portaria nº 362/2019, de 9/10, o qual ascende ao montante 

de  € 32 279.88  (trinta e dois mil duzentos e setenta e nove euros e 

oitenta e oito cêntimos).-------------------------------------------- 

5-PROPOSTAS DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

procedimental:------------------------------------------------------ 

5.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo que sejam praticadas a seguinte deliberação:- 

5.1.1-Tomar conhecimento do Auto de Receção Provisória das Obras da 

empreitada, designada, “Conclusão das Obras de Urbanização da Licença 

de Construção nº 78/2008 – Edifício Ediflavius”.--------------------- 

5.1.2-Tomar conhecimento que a realização das obras de urbanização 

tituladas pelo alvará de construção nº 78/2008, pela Câmara Municipal, 

nos termos do disposto no artigo 84º do Regime Jurídico da Urbanização 

e da Edificação, ascendem, atualmente,  no montante de € 32 279.88  

(trinta e dois mil duzentos e setenta e nove euros e oitenta e oito 

cêntimos), montante no qual orçavam as obras realizadas por esta 

Autarquia, em 04 de abril d3e 2014, devidamente atualizado, nos termos 

do disposto na Portaria nº 362/2019, de 9/10, acrescido de 5%, pelo 

expresso no nº 3 do artigo 54º do Decreto-Lei  nº 555/99, de 16/12, 

com posteriores alterações.------------------------------------------ 

5.1.3-Remeter-se um ofício, com aviso de receção, dirigido ao  Srº 

Gerente da Caixa Geral de Depósitos, S.A, Largo General Silveira, 5400 

CHAVES, com vista a que a caução prestada pela promotora, mediante 

garantia bancária (Operação nº PT00350249006484193, emitida em 14 de 

fevereiro de 2008, seja  accionada, no sentido de a Câmara Municipal 

ser ressarcida do valor de € 32 279.88  (trinta e dois mil duzentos e 

setenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos), montante no qual 

orçavam as obras realizadas por esta Autarquia, em  4 de abril de 

2014, devidamente atualizado, nos termos do disposto na Portaria nº 

362/2019, de 9/10, acrescido de 5%, pelo expresso no nº 3 do artigo 

54º do Decreto-Lei  nº 555/99, de 16/12, com posteriores alterações.- 

5.2-Notifique-se a interessada do teor das deliberações que irão 

recair sobre a presente informação técnica, nos termos do disposto no 

artigo 114º do Novo Código de Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7/1.---------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 20.12.2019:--------------- 

Visto. Concordo. Atenta a fundamentação de facto e de direito enunciada 

na presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

                                                           
4 O sublinhado é nosso.---------------------------------------------- 
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uma deliberação nos termos e para os efeitos prescritos nos itens “4. 

CONSIDERAÇÕES  FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO” e “. PROPOSTAS 

DE DECISÃO”, deste documento.---------------------------------------- 

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

2019.12.27. -------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 JARDIM DE INFÂNCIA DO CANEIRO 

- AUTO DE MEDIÇÃO N.º 3. -------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 03/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, EDIBARRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., no valor de 

23.450,79 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

2019.12.27. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 23.450,79 

(Vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta euros e setenta e nove 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.2. REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA FERNÃO 

DE MAGALHÃES - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 7. ------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 07/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, EDIBARRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., no valor de 

25.961,74 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

2019.12.27. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 25.961,74 

(Vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e um euros e setenta e quatro 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 
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VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESÍDUOS 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

1. ERROS E OMISSÕES - CONCURSO PÚBLICO Nº 15/SC/2019 – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE 

CHAVES. ------------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove, 

pelas dez horas, no Gabinete do Chefe da Divisão de Águas e Resíduos, 

reuniu o júri designado para o procedimento identificado em epígrafe, 

constituído pelos seguintes membros: -------------------------------- 

- Presidente: Eng.º Delmar Fernandes, Chefe da Divisão de Águas e 

Resíduos; ---------------------------------------------------------- 

- 1º Membro efetivo: Eng.º Paulo Branco, Técnico Superior; ---------- 

- 2º Membro efetivo: Eng.ª Luís Braz, Técnico Superior. ------------- 

A reunião teve por fim analisar os pedidos de esclarecimento, no âmbito 

do procedimento “Concurso Público nº 15/SC/2019 – Prestação de 

Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos no Município de 

Chaves”, apresentados pelas seguintes empresas: --------------------- 

- REDE AMBIENTE - Engenharia e Serviços, SA; ------------------------ 

- SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A.; -------------------- 

- HIDURBE SERVIÇOS, S.A.; ------------------------------------------- 

- ECOAMBIENTE, S.A.. ------------------------------------------------ 

Alguns pedidos de esclarecimento apresentados pelas referidas empresas 

que deram entrada na plataforma eletrónica “Vortal” dentro do prazo 

estabelecido no nº1 do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos 

foram pelo júri considerados erros e omissões. ---------------------- 

Nalguns casos os concorrentes estão a solicitar informação adicional 

que o júri considerou que permite melhorar a proposta, noutro caso é 

efetivamente um erro. ----------------------------------------------- 

ERROS e OMISSÕES --------------------------------------------------- 

Pedido de esclarecimento apresentado pela empresa “REDE AMBIENTE - 

Engenharia e Serviços, SA” ------------------------------------------ 

18) Após a consulta de todos os fornecedores de equipamentos de 

deposição verificamos que as dimensões exigidas para os contentores 

de 1200L não são compatíveis com os contentores existentes no mercado. 

a. Solicitamos confirmação de que as dimensões, nomeadamente a 

profundidade, poderão ser aproximadas, desde que sejam cumpridas todas 

as restantes características técnicas descritas no anexo V. --------- 

b. Pedimos confirmação se eventualmente não existe uma troca nas 

dimensões apresentadas: -------------------------------------------- 

i. Quando referem 1370 mm altura, não se referem à largura máxima do 

equipamento? ------------------------------------------------------- 

ii. Quando referem 1060 mm largura, não se referem à profundidade 

máxima do equipamento? ---------------------------------------------- 

iii. Quando referem 870 mm profundidade, não se referem à profundidade 

mínima  do equipamento? ------------------------------------------ 
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iv. A altura do equipamento não será 1385 mm em vez de 1370 mm? ----- 

Resposta: O contentor é de 1200 L com as dimensões não superiores a: 

largura máxima 1370 mm +/-10, Largura mínima 1040 mm, profundidade 

máxima 1060 mm, profundidade mínima 870 mm, altura 1385 mm ---------- 

Pedido de esclarecimento apresentado pela empresa “SUMA - Serviços 

Urbanos e Meio Ambiente, S.A.” -------------------------------------- 

Anexo IV do caderno de Encargos ------------------------------------- 

Quais as quantidades totais mensais recolhidas de Resíduos Urbanos, 

entre Janeiro de 2014 e Novembro de 2019? --------------------------- 

Resposta: ---------------------------------------------------------- 

Forneceremos os dados existentes relativos a 2019 ------------------- 

JANEIRO 1091.92 ton ---------------------------------------------- 

FEVEREIRO  975.92 ton ---------------------------------------------- 

MARÇO      1103.28 ton ---------------------------------------------- 

ABRIL  1150.68 ton ---------------------------------------------- 

MAIO  1174.56 ton ---------------------------------------------- 

JUNHO.    1101.42 ton ---------------------------------------------- 

JULHO      1399.34 ton ---------------------------------------------- 

AGOSTO 1713.76 ton ----------------------------------------------  

SETEMBRO 1267.88 ton ---------------------------------------------- 

OUTUBRO 1253.72 ton ---------------------------------------------- 

Pedido de esclarecimento apresentado pela empresa “HIDURBE SERVIÇOS 

S.A.” -------------------------------------------------------------- 

14) De acordo com o n.o 7 da alínea b) do artigo 50o a recolha na 

cidade de Chaves deve ser efetuada de segunda a sábado entre as 20:00 

e 03:00, devendo a recolha na zona histórica ser efetuada em último 

lugar. Neste sentido, solicita-se a disponibilização de uma shapefile 

com a delimitação da cidade de Chaves e delimitação da zona histórica 

para a definição dos circuitos. ------------------------------------- 

Resposta: ---------------------------------------------------------- 

Não disponibilizamos uma shapefile, apresentando para os devidos 

efeitos a imagem que se segue: -------------------------------------- 
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15) De acordo com o n.o 8 da alínea b) do artigo 50o a recolha vila 

de Vidago deve ser efetuada às segundas,quartas, quintas e sábados. 

Neste sentido, solicita-se a disponibilização de uma shapefile com a 

delimitação da vila de Vidago para a definição dos circuitos. ------- 

Resposta: ---------------------------------------------------------- 

Não disponibilizamos uma shapefile, apresentando para os devidos 

efeitos a imagem que se segue: -------------------------------------- 

 

 
 

16) Face ao elevado no de elementos a apresentar com a proposta, à 

necessidade de se efetuar um minucioso trabalho de campo, à dificuldade 

em obtenção de preços de fornecedores de equipamentos nesta altura do 

ano (note-se que muitos fornecedores encerram para balanço) e por 

forma a aferir-se corretamente o custo da prestação de serviços, 

solicita-se uma prorrogação do prazo de entrega de propostas de 15 

dias. -------------------------------------------------------------- 

Resposta: ---------------------------------------------------------- 

No programa do procedimento de concurso público, foi fixado o prazo 

de 30 dias para a apresentação das propostas, respeitando os limites 

mínimos previsto no artigo 135.º do CCP, uma vez que o CCP, não fixa 

limites máximos. O prazo foi fixado tendo em consideração os princípios 

da proporcionalidade (adequação entre a complexidade dos aspetos que 

foram submetidos à concorrência e o prazo de resposta disponibilizado 

aos concorrentes) e da igualdade (prevenir que um dos concorrentes 

fique em posição privilegiada face à restante concorrência). -------- 
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Analisado o pedido de prorrogação apresentado pelo interessado, com o 

enquadramento do n.º 3 e 4, do artigo 64.º do CCP, o Júri do 

procedimento entende que a fundamentação utilizada não reflete o 

interesse da generalidade dos possíveis concorrentes e prestação de 

serviços, inclusive foi o único pedido de prorrogação apresentado até 

à data. ------------------------------------------------------------- 

Deste modo, e com o enquadramento supra referido o órgão competente 

para a decisão de contratar deve pronunciar-se sobre o pedido de 

prorrogação de prazo, no cumprimento do n.º 4 do artigo 64.º do CCP, 

tendo presente que o Júri do Procedimento propõe o indeferimento do 

pedido, dado que a fundamentação apresentada pelo interessado não 

salvaguarda alguns princípios fundamentais da contratação pública, 

nomeadamente a Igualdade e Concorrência. ---------------------------- 

Pedido de esclarecimento apresentado pela empresa “ECOAMBIENTE S.A.” 

Programa de Procedimento -------------------------------------------- 

3. O Ponto 1.2 Alínea c) faz menção à apresentação, por parte dos 

concorrentes da listagem de preços unitários nos termos das projeções 

apresentadas no Anexo I e Anexo II do CE. --------------------------- 

Analisado o Anexo II do CE verifica-se que o mesmo diz respeito à 

distribuição de frequências de serviço de recolha, pelas localidades 

do Município de Chaves, nada tendo a ver com preços unitários. ------ 

Resposta: ---------------------------------------------------------- 

Refere-se somente ao anexo I ---------------------------------------- 

Por sua vez, analisado o Anexo V do CE verifica-se que para além das 

especificações dos contentores previstos instalar na área do Município 

de Chaves se inclui uma listagem de preços para serviços 

complementares. ---------------------------------------------------- 

a) Face ao descrito solicita-se confirmação de que as listagens de 

preços unitários a apresentar dirão serão apenas a descrita no Anexo 

I do CE e a descrita no Anexo V do mesmo documento, esta última 

relativa aos preços a aplicar a serviços complementares. ------------ 

b) Solicita-se a confirmação de que este mesmo entendimento poderá ser 

reproduzido no 11.º Artigo – Documentos e atributos da proposta, Ponto 

1.2 Alínea c) do Caderno de Encargos. ------------------------------- 

4. No seguimento da questão anterior solicita-se confirmação de que a 

Lista de Preços Unitários presente no Anexo V do CE não será 

contabilizada para o cálculo do valor global da proposta descrito no 

Ponto 1.2 Alínea a) do 16.o Artigo – Documentos e atributos da 

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

5. Em caso de resposta negativa à questão anterior solicita-se 

esclarecimento em relação às quantidades a considerar para efeitos de 

cálculo do custo da prestação de serviços associado aos referidos 

serviços complementares, para efeitos de cálculo do Valor Global da 

prestação de serviços. ---------------------------------------------- 

Resposta: ---------------------------------------------------------- 

Os preços complementares são meramente informativos não fazendo parte 

de qualquer análise na proposta apresentada pelo que não existem 

quaisquer quantidades associadas como é claro no CE. ---------------- 

Caderno de Encargos ------------------------------------------------- 

44.º Artigo – Aumento de áreas ou serviços a realizar --------------- 

6. Solicita-se identificação de eventos especiais previstos serem 

realizados na área do concelho,designadamente festas da cidade, 

festivais, festas de associações e de Juntas de Freguesia com indicação 

das datas, locais previstos para a sua realização e horários. ------- 

Resposta: ---------------------------------------------------------- 
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Não é possível dar esta informação dum modo detalhado pois a situação 

muda de ano para ano, bem como os horários. A informação será meramente 

indicativa de modo a ser possível prever o custo, nos seguintes termos: 

 

 

 
 

8. Analisado o Anexo V do Caderno de Encargos verifica-se que no caso 

dos equipamentos de carga traseira que o modelo de equipamento terá 

uma capacidade de 12.000L. Questiona-se se não terá havido uma gralha, 

devendo ser antes considerada uma capacidade de 1.200L, conforme 

descrito no Ponto 4 do presente artigo. ----------------------------- 

Resposta: ---------------------------------------------------------- 

São de 1200 l conforme o próprio anexo indica. ---------------------- 

50.º Artigo – Recolha de resíduos urbanos (RU) e seu transporte a 

destino final (B) --------------------------------------------------- 

16. O Ponto 2 remete para o Anexo II, no que respeita às quantidades 

de resíduos recolhidas nos últimos anos. Questiona-se se em vez de 

Anexo II não deverá ser entendido Anexo IV. ------------------------- 

Resposta: ---------------------------------------------------------- 

Sim ---------------------------------------------------------------- 

17. Solicita-se delimitação da área que deverá ser considerada como 

Zona Histórica. ---------------------------------------------------- 

Resposta: ---------------------------------------------------------- 

Para os devidos efeitos, apresenta-se a imagem que se segue: -------- 
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21. Quais os meses que deverão ser incluídos na época intermédia e 

época alta. -------------------------------------------------------- 

Resposta: ---------------------------------------------------------- 

Época alta: 1 de Julho a 15 de Setembro ----------------------------- 

Época intermédia: 1 Junho a 30 de Junho e 15 de Setembro a 30 de 

Setembro ----------------------------------------------------------- 

Anexo II – Periodicidade semanal de recolha RSU´s atual (Valores 

mínimos) ----------------------------------------------------------- 

28. No caso de localidades do Município de Chaves que não se encontrem 

descritas no Anexo, qual a periodicidade de recolha que deverá ser 

considerada?  ------------------------------------------------------ 

Resposta: ---------------------------------------------------------- 

1 Semana l ---------------------------------------------------------- 

30. Analisado o Anexo II verifica-se a omissão de referência a 

frequências de serviço para as localidades de Ervededo e Mosteiró de 

Baixo. Solicita-se clarificação da frequência de recolha que deverá 

ser assumida para os locais em questão. ----------------------------- 

Resposta: ---------------------------------------------------------- 

A Frequência de serviço para as localidades mencionadas é a seguinte: 

Ervededo: 1 --------------------------------------------------------- 

Mosteiro de baixo: 1 ------------------------------------------------ 

31. Solicita-se disponibilização do histórico das quantidades 

recolhidas nos últimos anos, por mês. ------------------------------- 

Resposta: ---------------------------------------------------------- 

Forneceremos os dados existentes relativos a 2019 ------------------- 

JANEIRO 1091.92 ton ---------------------------------------------- 

FEVEREIRO  975.92 ton ---------------------------------------------- 

MARÇO      1103.28 ton ---------------------------------------------- 

ABRIL  1150.68 ton ---------------------------------------------- 
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MAIO  1174.56 ton ---------------------------------------------- 

JUNHO      1101.42 ton ---------------------------------------------- 

JULHO      1399.34 ton ---------------------------------------------- 

AGOSTO 1713.76 ton ---------------------------------------------- 

SETEMBRO 1267.88 ton ---------------------------------------------- 

OUTUBRO 1253.72 ton ---------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 50º ponto 5 alínea b) deve o executivo municipal 

pronunciar-se sobre os erros e as omissões identificados pelo que deve 

este assunto ser agendado para a próxima reunião ordinária do Executivo 

Municipal para apreciação. ------------------------------------------ 

Sequencialmente, dando cumprimento ao disposto no nº8 do artigo 50º 

do citado Código, devem ser notificados a todos os interessados do 

teor integral da deliberação que vier a ser tomada pelo executivo 

municipal ---------------------------------------------------------- 

O júri ------------------------------------------------------------- 

(Delmar Fernandes, Engº) ------------------------------------------- 

(Paulo Branco, Eng.º) ---------------------------------------------- 

(Luís Braz, Eng.º) ------------------------------------------------- 

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

2019.12.27. -------------------------------------------------------- 

Aprovo as proposta formuladas pelo Júri do Concurso, plasmadas neste 

documento ao abrigo de competência excecional prevista no n.º3, do 

artigo 35º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para ratificação do despacho 

exarado.------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 27.12.2019. ------------ 

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram quinze horas e trinta minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


