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Nº 15 – Reunião Extraordinária 

da Câmara Municipal de  Chaves 

                                 Realizada  no  dia 26 de junho 

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

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano dois mil e quinze, nesta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze 

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

do dia previamente elaborada e datada de vinte e três de junho de dois 

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

 

 

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, 

REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2015. ----------------------------------- 

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

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

 

 

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

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

Paula Cristina Barros Teixeira Santos, iniciando a sua participação 

na reunião quando eram 14:50 horas. -------------------------------- 

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

 

 

2. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA. 

PROPOSTA Nº85/GAP/15. ----------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Instituto Politécnico de Bragança, instituição de ensino superior 

público e signatária deste protocolo tem como finalidade: ----------- 

- A formação humana, cultural, científica, técnica, pedagógica e 

profissional de nível superior nas áreas de ensino ministradas nas 

suas Unidades Orgânicas; -------------------------------------------- 

- O desenvolvimento de projetos de cariz científico; ---------------- 

- A prestação de serviços à comunidade numa perspetiva de valorização 

recíproca; --------------------------------------------------------- 

- A participação em projetos de cooperação nacional e internacional;- 

- A implementação de estratégias que estimulem a participação dos 

docentes e investigadores em atividades conducentes à melhoria da sua 

formação pedagógica, profissional, académica, técnica e científica. - 

A proposta de cooperação institucional tem por objeto a promoção do 

ensino superior e profissional na região do Alto Tâmega nas diversas 

áreas de maior interesse e relevância para o desenvolvimento da região, 

em particular a definição dos termos de implementação e funcionamento 
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de Cursos Técnicos Superiores Profissionais, bem como de outras formas 

de cooperação nos domínios técnico e tecnológico. ------------------- 

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

Considerando que todas as entidades partilham o interesse em 

contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e 

socioeconómico da região do Alto Tâmega – NUT III e, para isso, estão 

interessadas em incrementar a cooperação técnica, científica e 

pedagógica em áreas de interesse recíproco; ------------------------- 

Considerando que existe todo o interesse em desenvolver a curto, médio 

e longo prazos, o potencial humano e técnico entre as instituições 

signatárias do presente protocolo; ---------------------------------- 

Considerando que as entidades signatárias têm como missão contribuir 

para o desenvolvimento económico, social e cultural da região o que, 

no âmbito do presente protocolo, se traduzirá no desenvolvimento de 

projetos educacionais e de cooperação técnica. ---------------------- 

Considerando ainda a importância de as entidades signatárias deste 

protocolo cooperarem entre si tendo em vista a promoção do ensino 

superior e profissional ajustado às necessidades da região, 

nomeadamente na organização e operacionalização dos Cursos Técnicos 

Superiores Profissionais, o Instituto Politécnico de Bragança 

intervirá em todas as áreas disponíveis na instituição em consonância 

e coordenação com todas as entidades signatárias deste protocolo de 

colaboração, atento, em particular, o disposto no artigo 28º do 

Decreto-Lei n.º 43/2014. -------------------------------------------- 

Considerando, por último, que nos termos do disposto na alínea u), do 

nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, 

compete à Câmara Municipal deliberar apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município. ----------------------------------------- 

III - Proposta ------------------------------------------------------ 

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à 

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta e respetivos 

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

1. Que seja aprovada a Minuta do Protocolo de Cooperação, a celebrar 

entre o IPB, o Município de Chaves e Entidades Locais; -------------- 

2. Que, simultaneamente, seja legitimando, o Presidente da Câmara, 

em representação do Município de Chaves, a outorgar o mencionado 

Protocolo de Cooperação; -------------------------------------------- 

3. Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento de todos os parceiros, através da emissão da 

competente notificação, para posterior assinatura do contrato de 

parceria. ---------------------------------------------------------- 

Chaves, 18 de abril de 2015 ----------------------------------------- 

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

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

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

Dando início à análise e discussão deste assunto, usou da palavra, o 

Senhor Presidente da Câmara, dando nota da existência de uma pequena 

imprecisão, no texto do protocolo, em apreciação, consubstanciada na 

devida identificação dos signatários do acordo, matéria que irá 

merecer a necessária correção. -------------------------------------- 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para, tecer os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 

A proposta, em apreciação, é omissa no que concerne aos impactos 

orçamentais relacionados com a assinatura do protocolo. ------------- 
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O protocolo não prevê, no seu clausulado, a indicação das instalações 

que irão ser disponibilizadas para o funcionamento dos cursos, embora 

sendo de admitir que os mesmos venha a funcionar nas atuais instalações 

da escola de enfermagem. -------------------------------------------- 

A escola de enfermagem, como é consabido, já tem constrangimentos 

financeiros que podem comprometer a assunção dos custos de consumíveis 

indissociáveis ao funcionamento dos cursos, nas instalações da 

referida Escola. ---------------------------------------------------- 

Por outro lado, sendo a presente deliberação, consubstanciada na 

aprovação do protocolo, geradora de encargos orçamentais com efeitos 

plurianuais, a mesma deverá ser sancionada pela Assembleia Municipal. 

A divisão financeira deverá elaborar estudo contendo a projeção dos 

custos inerentes ao desenvolvimento do projeto e com impacto no 

orçamento municipal. ------------------------------------------------ 

Relativamente ao corpo docente, tratando-se de cursos superiores, os 

professores a afetar deverão estar sujeitos ao regime estatutário 

aplicável aos docentes do ensino superior. -------------------------- 

Neste contexto, importa, previamente, esclarecer a natureza e o regime 

das relações laborais que possa envolver os docentes do ensino básico 

e secundário e os docentes do ensino superior, sendo definido o seu 

estatuto remuneratório, nomeadamente a definição do exercício de 

funções, em regime de acumulação ou, em alternativa, composição do 

horário obrigatório dos docentes distribuído pelas diversas áreas ou 

graus de ensino (Secundário e Superior). ---------------------------- 

O Instituto Politécnico, deverá dar o mesmo tratamento aos 

departamentos afetos ao ensino secundário, relativamente aos idênticos 

departamentos de apoio ao ensino superior, até porque a atividade 

docente têm, claramente, objetivos comuns e partilhados. ------------ 

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

Em resposta à intervenção do Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, para, adicionalmente, prestar os seguintes 

esclarecimentos: --------------------------------------------------- 

1 – Uma parte significativa das questões colocadas, no âmbito da 

intervenção, que antecede, do Senhor Vereador do Partido Socialista, 

só podem ser respondidas, pela sua natureza, pelo próprio Instituto.- 

2 – O Município de Chaves tem, como papel fundamental, em vista a 

prossecução deste projeto, de relevante interesse público municipal, 

disponibilizar as instalações indispensáveis e condignas, em vista ao 

adequado funcionamento dos cursos, com o sucesso pretendido, em prol 

do Concelho de Chaves. ---------------------------------------------- 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para, sobre a matéria, tecer os 

seguintes comentários: ---------------------------------------------- 

Os cursos integrados no protocolo a celebrar não vão substituir aqueles 

que estavam a ser lecionados pela UTAD, os quais eram de grau académico 

superior. ---------------------------------------------------------- 

Este projeto é, inquestionavelmente, útil para a cidade, mas é muito 

pouco. ------------------------------------------------------------- 

De facto, não se pode ter a pretensão de substituir, através deste 

projeto, os cursos que existiam no ensino superior, no âmbito do Polo 

da UTAD, em Chaves, embora, tal projeto, possa constitui um embrião 

para a consolidação do ensino superior, em Chaves. ------------------ 

A Autarquia não deve ser lenta na adoção de medidas que possam permitir 

consolidar este projetos ou, em alternativa, apostar no 
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estabelecimento de novos contactos, com outras instituições de ensino 

credíveis, que possam dar corpo a projetos ligados ao ensino superior. 

Enquanto Vereador deste Executivo, irei pugnar, de forma 

intransigente, ao longo do mandato autárquico, no sentido de que a 

autarquia possa desenvolver e consolidar o ensino superior, em Chaves. 

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

Seguidamente, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, 

Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tecer os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 

É importante que haja um esforço no sentido de fixar o ensino superior 

público, em Chaves. ------------------------------------------------- 

Perdeu-se, no passado, uma corrida muito grande, no âmbito do projeto 

UTAD, em Chaves, sendo certo que tal projeto permitiu a Vila Real, um 

dinamismo local inquestionável, nas suas diversas componentes, 

particularmente, no que diz respeito ao aumento da população jovem, 

com todas as vantagens daí inerentes para a economia local. --------- 

A falta de capacidade politica e estratégica da UTAD, tornaram 

inviável, tal projeto, em Chaves, embora a Autarquia pudesse ter feito 

algo mais para a defesa do projeto e sua consolidação, em Chaves. --- 

Existem bons exemplos de projetos desconcentrados de ensino superior, 

nomeadamente, o projeto da Universidade do Minho, mediante a partilha 

de serviço público de ensino entre a Cidade de Braga e a Cidade de 

Guimarães. --------------------------------------------------------- 

Não houve, da parte da autarquia, o “pressing” necessário para 

dinamizar o projeto da UTAD, em Chaves, através da criação de um polo 

Universitário forte e dinâmico. ------------------------------------- 

Por outro lado, o Concelho de Chaves tem diversos alunos e funcionários 

a frequentar e/ou a trabalhar, no ensino superior, em Vila Real, com 

todos os encargos daí emergentes, nomeadamente os correspondentes 

custos de deslocação, facto que pode levar, definitivamente, à sua 

deslocalização para Vila Real. -------------------------------------- 

A perda deste projeto é muito relevante para o Município, sendo 

importante proceder a uma avaliação dos impactos negativos que tal 

situação provocou no desenvolvimento do Concelho de Chaves. --------- 

Um dos grandes problemas do Concelho de Chaves, é a perda permanente 

de população, embora tal fenómeno se registe em todo o País. -------- 

Isto não invalida, contudo, que Chaves se deixe de comparar a mediante 

parâmetros e/ou critérios mais desfavoráveis, sobre a matéria, mas 

sim, pugnado por objetivos mais ambiciosos. ------------------------- 

Há muitos Municípios que têm tentado reverter esta situação, com a 

criação de novos postos de trabalho, sendo certo, que a obrigação da 

Autarquia centra-se na promoção de estratégias que permitam atrair 

pessoas a Chaves, mediante a adoção de soluções com algum arrojo e 

criatividade. ------------------------------------------------------ 

O Protocolo ora, em apreciação, consubstancia uma serie de encargos 

financeiros que são direcionados para a Autarquia. ------------------ 

Dever-se-á, pois, aguardar, pela avaliação do impacto gerado pelos 

cursos que integram este projeto de ensino e suas benfeitorias para o 

desenvolvimento do Concelho. ---------------------------------------- 

Por outro lado, é necessário monitorizar e/ou avaliar, 

permanentemente, a evolução do projeto, particularmente, no que 

concerne ao mérito dos cursos a desenvolver. ------------------------ 

Por último, é seu desejo que haja uma resposta positiva, no âmbito do 

desenvolvimento deste projeto, permitindo que os encargos a assumir, 

pela Autarquia, possam constituir um investimento, sem ceticismos 

excessivos, com verdadeiro retorno para o desenvolvimento do 

Concelho.----------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

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

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

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para apresentar a seguinte 

declaração: -------------------------------------------------------- 

Voto favoravelmente este acordo, pois considero que pode ser o embrião 

para a criação de um polo do ensino superior em Chaves. Deve ser 

salientado que foram por mim feitas algumas insistências nesse 

sentido, nomeadamente nas seguintes reuniões: ----------------------- 

- Reunião de 14 de Fevereiro de 2014-Ata nº5 ------------------------ 

Onde a propósito da venda do Solar dos Montalvões refiro na declaração 

de voto: ------------------------------------------------------------ 

………… --------------------------------------------------------------- 

“4. Haver perspetivas de aí poder ser instalado o Pólo Universitário 

de Chaves, através da celebração de parcerias com outras instituições 

para além da UTAD. -------------------------------------------------- 

Este último ponto para nós é de extrema importância, pois ainda 

continua no nosso horizonte, dotar esta cidade com um Pólo 

Universitário de excelência, nos diferentes domínios do saber, focado 

principalmente na área da engenharia. É de referir que a nossa cidade 

é das poucas que não têm um Pólo Universitário, digno desse nome, 

possuindo o concelho e região do AT um elevado número de estudantes 

na área da engenharia, que têm de sair da sua região. Esperamos que 

este executivo autárquico não desista da prossecução deste objetivo.” 

- 5 de Dezembro de 2014 – ata nº 28 --------------------------------- 

“3 – Instituto Politécnico de Bragança - Cursos de Especialização 

Tecnológica: Sobre este assunto, o Vereador interveniente solicitou 

informação sobre o ponto de situação relacionado com a abertura de 

cursos de especialização tecnológica, em Chaves, pelo Instituto 

Politécnico de Bragança.” ------------------------------------------- 

No entanto os cursos que estão previstos, cinco segundo consta, 

representam muito pouco e não substituem os cursos do ensino superior 

que estavam a ser lecionados pela UTAD. Os flavienses e toda a região 

do Alto Tâmega pretendem ter sim um polo universitário, na verdadeira 

aceção da palavra, onde poderão ser lecionados cursos tecnológicos das 

áreas das energias renováveis (hídrica, eólica, solar e geotérmica), 

tecnologias da informação, turismo e outras áreas ligadas a alguns 

recursos endógenos da região do Alto Tâmega. Para além disso, seria 

aí possível levar a cabo investigação científica em áreas como a 

energia e as águas termais. Há muitos alunos da região a estudar 

noutras cidades do país e jovens que não têm possibilidades de 

frequentar o ensino superior, porque as suas famílias não têm 

capacidade económica para tal. A autarquia também não tem ajudado 

muito, pois foram feitas várias insistências para o aumento das bolsas 

de estudo financiadas pela autarquia, mas sem sucesso. Mesmo 

relativamente ao polo universitário o Sr. Presidente se tem mostrado 

cético, sustentando que não há alunos. Volto contudo a realçar que 

Chaves é das poucas cidades do país que não tem ensino superior, sendo 

o maior centro populacional de uma vasta área geográfica, que abrange 

mais de 90 mil pessoas (104.768 pessoas segundo o Censos 2001). Eu 

continuo a acreditar que é possível ter ensino superior em Chaves, 

público ou privado, e farei o que estiver ao meu alcance para que esse 

objetivo seja atingido. Também foi por mim referido em reuniões de 

câmara que deve ser envolvida a EHATB na criação desse polo 

tecnológico. Espero agora que a autarquia não fique mais oito ou dez 
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anos à espera que o IPB crie cursos com o grau de licenciatura, 

impedindo que outras instituições públicas ou privadas abram escolas 

nesta cidade. ------------------------------------------------------- 

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

 

 

3. MUSEU DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES. - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº25/DOP/2015.------------------------------------------------------ 

MUSEU DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº25/DOP/2015. - 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 25/DOP/2015 da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, Costa & Carreira, Lda., no valor de 226.164,83 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais: ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.06.22. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.-----------------------------------------------------------  

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.06.22. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

226.164,83 (Duzentos e vinte e seis mil, cento e sessenta e quatro 

euros e oitenta e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

 

 

4. PROPOSTA PARA PARTICIPAÇÃO NA INICIATIVA “DIA INTERNACIONAL SEM 

SACOS PLÁSTICOS”. INF.28/DAF/AMB/2015. ------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Dia Internacional Sem Sacos Plásticos é um evento de carácter anual, 

que pretende envolver a comunidade internacional nas temáticas de 

prevenção da produção de resíduos e de utilização racional dos recursos 

naturais. ---------------------------------------------------------- 

No sentido de dar cumprimento ao solicitado pela Chefe de Divisão de 

Administração e Fiscalização, Dra. Sandra Lisboa, e tratando-se de uma 

ação de informação e sensibilização ambiental, dirigida ao público, 

em geral, e aos consumidores, em especial, serve a presente informação 

para apresentar a respetiva proposta. ------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DA INICIATIVA INTERNACIONAL: --------- 

O Dia Internacional Sem Sacos Plásticos é uma ação de carácter 

internacional, cujo lançamento teve início no ano de 2008, através do 

desenvolvimento do projeto “Catalunha livre de sacos plásticos” pela 

Fundação Privada Catalã para a Prevenção de Resíduos e Consumo 

Sustentável, com o desiderato de sensibilizar a Comunidade Autónoma 

da Catalunha para a redução da utilização de sacos de plástico 

descartáveis nas superfícies comerciais. ---------------------------- 

Considerando o sucesso que o Dia Internacional Sem Sacos Plásticos 

obteve nas duas primeiras edições, junto da Comunidade da Catalunha, 

seus reflexos a nível europeu e atendendo à importância que este 

assunto representa a nível ambiental, várias foram as organizações 

internacionais que resolveram associar-se a esta iniciativa, tendo 
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sido estipulada uma data para a sua comemoração, que desde a edição 

de 2010, se celebra anualmente no dia 3 de Julho. ------------------- 

As organizações internacionais decidiram dar continuidade ao projeto, 

com o objetivo de fazer chegar ao conhecimento dos cidadãos em geral, 

quais os principais impactes ambientais causados pela utilização 

desmedida de sacos plásticos descartáveis, nomeadamente, as 

problemáticas de saúde pública decorrentes da produção e acumulação 

de resíduos provenientes destes materiais. -------------------------- 

A Agência Portuguesa do Ambiente refere, na sua página eletrónica 

http://www.apambiente.pt/sacosplastico/ que, cada cidadão português 

utiliza, em média, cerca de 466 sacos de plástico leve por ano, 

provenientes da atividade comercial, nomeadamente para o transporte 

de pequenas mercadorias e géneros alimentares, sendo que o seu tempo 

de vida útil está calculado em cerca de 25 minutos. A mesma fonte 

revela que, cada saco de plástico permanece, em média, 300 anos na 

natureza. Na Europa, são 100 mil milhões de sacos plásticos utilizados 

por ano. Em todo o mundo, são utilizados, a cada minuto, 1 milhão de 

sacos de plástico leve. --------------------------------------------- 

O fabrico de sacos de plástico é feito com recurso a combustíveis 

fósseis que, contribui não só para a rarefação dos recursos naturais, 

como também para o aumento de fenómenos poluentes, uma vez que tal 

processo implica a libertação de efluentes. ------------------------- 

Desde o transato dia 15 de fevereiro de 2015, Portugal passou a 

regulamentar a venda obrigatória deste tipo de sacos de plástico, de 

acordo com determinadas características, através do Decreto-Lei n.º 

82-D/20141, de 31 de dezembro, sendo que cada saco de plástico 

disponibilizado ao público, através dos operadores económicos, passou 

a ter um custo mínimo de 0,10 €. ------------------------------------ 

Tal medida, segundo a APA, tem potenciado a utilização de sacos de 

plástico e de outros materiais reutilizáveis, minimizando em larga 

escala o uso dos sacos plásticos de uma única utilização. ----------- 

Assim, e de acordo com as referências da Comissão Europeia sobre a 

comemoração do Dia Internacional Sem Sacos Plásticos, as ações a serem 

desenvolvidas durante a iniciativa internacional devem assumir como 

principal objetivo, o de alertar a comunidade internacional a 

problemática ambiental que se faz sentir a nível mundial, e que deriva 

da utilização de sacos de plástico descartáveis, numa perspetiva de 

prevenção da produção desses resíduos e, especialmente, na utilização 

de outros modos de transporte das mercadorias de pequenas dimensões.-  

Neste sentido, e de acordo com os elementos publicados pela Agência 

Portuguesa do Ambiente, os objetivos primordiais do “Dia Internacional 

Sem Sacos Plásticos” são os seguintes:------------------------------- 

 Sensibilizar o público em geral, através da elaboração de 

campanhas de informação ambiental, que apontem para a necessidade 

urgente de limitar a utilização de sacos plásticos descartáveis, indo 

ao encontro do preconizado em matéria de prevenção da produção de 

resíduos e de resíduos de embalagens plásticas; --------------------- 

 Proporcionar ao consumidor final a utilização de sacos 

reutilizáveis, promovendo assim a reutilização de materiais, que de 

                                                           
1 Este diploma legal “procede à alteração das normas fiscais ambientais 

nos setores da energia e emissões, transportes, água, resíduos, 

ordenamento do território, florestas e biodiversidade, introduzindo 

ainda um regime de tributação dos sacos de plástico e um regime de 

incentivo ao abate de veículos em fim de vida, no quadro de uma reforma 

da fiscalidade ambiental”. ------------------------------------------ 

http://www.apambiente.pt/sacosplastico/
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outra forma seriam transformados em resíduos, evitando que os mesmos 

sejam descartados após a sua primeira utilização; ------------------- 

 Sensibilizar o Governo, para o impacte ambiental gerado pelo uso 

atroz e desmesurado de sacos plásticos descartáveis, através da 

regulação do setor, que culmine em incutir aos consumidores e 

comerciantes o “Princípio do Poluidor-Pagador”, mediante a aquisição 

dos sacos plásticos reutilizáveis. ---------------------------------- 

Considerando os objetivos aqui elencados, torna-se necessário reforçar 

a importância desta temática, no sentido de apelar à promoção da 

reutilização dos sacos de plástico ou da utilização de outros modos 

de transporte reutilizáveis. ---------------------------------------- 

O Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU 2020), 

publicado em anexo à Portaria n.º 187-A/2014, de 17 de setembro, 

estabelece “a visão, os objetivos, as metas globais e as metas 

específicas por Sistemas de Gestão de RU, as medidas a implementar no 

quadro dos resíduos urbanos no período 2014 a 2020, bem como a 

estratégia que suporta a sua execução, contribuindo para o cumprimento 

das metas nacionais e comunitárias nesta matéria”. ------------------ 

No âmbito dos princípios gerais estabelecidos pelo PERSU 2020, 

destaca-se a “Prevenção da produção e perigosidade dos RU”, indo ao 

encontro de um pressuposto de envolvimento de cidadãos, instituições 

e SMAUT, para a adoção de medidas em momento prévio à transformação 

de um produto em resíduo, por forma a diminuir as quantidades de RU, 

bem como os impactes negativos, no ambiente e na saúde humana, que lhe 

estão subjacentes. -------------------------------------------------- 

No que concerne às medidas deste objetivo, preconizado no PERSU 2020, 

ainda se destaca a medida 1.5, do Capítulo 7.1 daquele documento 

estratégico, nomeadamente, “promover a redução do consumo de sacos 

plásticos leves e adotar outras recomendações formuladas no âmbito do 

livro verde da comissão europeia e proposta de diretiva relativa à 

redução do consumo de sacos de plásticos leves”, convergindo esta 

medida para o regime de fiscalidade verde. -------------------------- 

3. PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DA INICIATIVA INTERNACIONAL: --------- 

A Agência Portuguesa do Ambiente considera que, a celebração do “Dia 

Internacional Sem Sacos Plásticos”, comemorado anualmente a 3 de 

Julho, se enquadra nas políticas de prevenção da produção de resíduos, 

num contexto nacional e comunitário, pois o seu objetivo principal é 

o de alertar os consumidores para a adoção de práticas mais 

sustentáveis, em benefício do ambiente e da saúde pública, 

nomeadamente, através da utilização de sacos reutilizáveis ou outro 

modo de transporte de compras, como por exemplo, tróleis, sacos de 

tecido, etc. -------------------------------------------------------- 

Dando cumprimento ao preconizado no PERSU 2020 e às indicações e 

sensibilidade demonstradas pela APA em matéria de prevenção da 

produção de resíduos, faz todo o sentido que o Município de Chaves se 

una, pelo segundo ano consecutivo, àquela iniciativa internacional, 

através da elaboração de ações que tenham como premissa a 

sensibilização da opinião pública para esta importante temática, 

envolvendo igualmente o a entidade multimunicipal de gestão dos RSU 

recicláveis, a RESINORTE. ------------------------------------------- 

Assim, e para assinalar o “Dia Internacional Sem Sacos Plásticos”, a 

sua implementação a nível municipal deverá ser acompanhada de ações, 

através da: --------------------------------------------------------- 

 Promoção da participação dos consumidores na iniciativa, 

fomentando o desenvolvimento de ações que visem a redução da aquisição 

e/ou utilização de sacos plásticos descartáveis; -------------------- 



                                                                F. 11 

                                                                  _____________________ 
 

 Divulgação do evento, sua importância e formas de atuação; ----- 

 Promoção de ações de sensibilização ambiental, no sentido de 

encorajar os consumidores à adoção de práticas corretas que promovam 

a utilização de sacos reutilizáveis ou outros modos de transporte de 

compras. ----------------------------------------------------------- 

4. PROPOSTA PARA PARTICIPAÇÃO NA INICIATIVA: ---------------------- 

Durante a celebração do “Dia Internacional Sem Sacos Plásticos”, e 

como foi já anteriormente referido, pretende-se fazer uma reflexão 

sobre os hábitos de consumo, tendenciais ao consumismo, como também 

contribuir para a alteração de comportamentos dos consumidores, em 

especial no que respeita às formas utilizadas para transportar as suas 

mercadorias/compras – fomentando a redução do consumo de recursos 

naturais, bem como a minimização da produção de resíduos. ----------- 

Por outro lado, e atendendo à importância cada vez maior que esta 

temática assume junto da comunidade internacional, pretende-se dar 

relevo ao conceito de “prevenção da produção de resíduos”, através de 

ações de informação e sensibilização ambiental, dirigidas ao público 

em geral, e que devem ser elaboradas antes e durante a celebração 

daquele evento internacional. --------------------------------------- 

Assim, a ação proposta por esta unidade orgânica, para o Dia 

Internacional Sem Sacos Plásticos, requer o envolvimento dos cidadãos 

em geral, no sentido de alertar o maior número de pessoas para as 

problemáticas ambientais e de saúde relacionadas com a utilização 

massiva de sacos plásticos descartáveis, como também informar dos 

benefícios da reutilização de sacos, contribuindo desta forma para a 

diminuição da poluição causada pelos resíduos provenientes daqueles 

materiais. --------------------------------------------------------- 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO: -------------------------------------------------- 

1. A ação proposta deverá contar com o envolvimento e presença da 

RESINORTE, em local demarcado para o efeito, para a difusão de 

informação ao público em geral, sobre as problemáticas ambientais que 

decorrem das escolhas dos modos de transporte das mercadorias 

utilizados pelos consumidores. --------------------------------------  

2. Pretende-se que os consumidores ampliem a sua sensibilidade, face 

às problemáticas atuais, através da oferta de sacos reutilizáveis, em 

tecido, que se propõe serem cedidos pela RESINORTE, durante a 

comemoração do Dia Internacional Sem Sacos Plásticos, no próximo dia 

3 de Julho, em local central da cidade de Chaves, nomeadamente, Largo 

General Silveira, de forma a promover uma consciência de reutilização 

de materiais que são diariamente utilizados para o transporte das 

pequenas mercadorias. ----------------------------------------------- 

3. Paralelamente, como foi já referido, prevê-se a elaboração de 

campanha de sensibilização, ao público em geral, através da 

distribuição de folhetos informativos e outros materiais pedagógicos, 

que estimulem a adoção de comportamentos mais ecológicos, nomeadamente 

a deposição seletiva de RSU nas estruturas disponibilizadas na via 

pública. ----------------------------------------------------------- 

4. No âmbito da referida campanha de sensibilização, pretende-se 

elaborar um questionário ao público em geral, no dia 3 de Julho, e 

cujo modelo segue anexo à presente informação/proposta. A coordenação 

das ações de sensibilização ambiental ficará a cargo desta unidade 

orgânica que, para tal, necessitará de uma equipa de trabalho. ------ 

DESIGNAÇÃO DA AÇÃO: ------------------------------------------------- 

Considerando os objetivos estabelecidos para a iniciativa 

internacional, já referidos anteriormente, a temática da ação a ser 

desenvolvida pelo Município de Chaves terá a designação “Eu QUERO 

reutilizar!”, fomentando a utilização de outros modos de transporte 
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das mercadorias/produtos/géneros alimentícios, em vez dos tradicionais 

sacos de plástico de uma única utilização, que na sua grande maioria, 

são encaminhados para aterro sanitário ou abandonados no ambiente, 

após finalizarem o seu ciclo de vida. ------------------------------- 

Para efetivar a participação da RESINORTE na iniciativa internacional, 

propõe-se que sejam encetados os respetivos contactos, através desta 

unidade orgânica, no sentido de lançar o desafio, mostrando a intenção 

do Município de Chaves em dar corpo à iniciativa “Dia Internacional 

Sem Sacos Plásticos”, propondo, para tal, a disponibilização de, pelo 

menos, 200 sacos reutilizáveis (em tecido durável) durante a 

celebração desse evento, no próximo dia 3 de Julho. ----------------- 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: ------------------------------------------ 

Atendendo à possibilidade do Município de Chaves aderir, pela segunda 

vez, ao evento Dia Internacional sem Sacos Plásticos, iniciativa que 

pretende sensibilizar os cidadãos em geral para as problemáticas de 

ambiente e saúde pública decorrentes da utilização massiva de sacos 

plásticos descartáveis; --------------------------------------------- 

Considerando que esta iniciativa é reconhecida, a nível internacional, 

pela sua capacidade de promoção de educação ambiental nos cidadãos 

consumidores, estabelecimentos comerciais e fabricantes, através do 

envolvimento de todos, no sentido de fomentar o desenvolvimento 

sustentável; ------------------------------------------------------- 

Considerando a importância da participação da RESINORTE, que, caso 

venha a aceitar o desafio, será parceira nesta iniciativa 

internacional, nomeadamente através de uma ação que pretende estimular 

a reutilização de materiais; ---------------------------------------- 

Considerando que, a ação proposta pelo Município de Chaves, está 

direcionada para a comunidade em geral e que irá desenrolar-se durante 

o próximo dia 3 de Julho; ------------------------------------------- 

Considerando a sugestão para a designação da atividade: “Eu QUERO 

reutilizar!”; ------------------------------------------------------ 

6. PROPOSTA DE ATUAÇÃO: ------------------------------------------- 

Face ao exposto nas considerações finais constantes da presente 

informação, sou a propor, superiormente, a seguinte estratégia 

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

1. Seja superiormente aprovada, pelo órgão executivo camarário, a 

participação do Município de Chaves no “Dia Internacional Sem Sacos 

Plásticos”, nos moldes e de acordo com descrito no ponto 4. da presente 

informação/proposta; ----------------------------------------------- 

2. Seja superiormente acolhida a participação da RESINORTE, que será 

contactada para o efeito, e cuja participação será de elevada 

importância para dinamização desta ação; ---------------------------- 

3. Seja superiormente aprovada a elaboração de questionários, nos 

moldes do documento anexo, para auscultação do público em geral; ----

Aprovação da designação apontada para a iniciativa, “Eu QUERO 

reutilizar!”; ------------------------------------------------------ 

4. Aprovação da disponibilização dos serviços desta unidade orgânica, 

Divisão de Administração e Fiscalização, no sentido de adotarem a 

coordenação do evento, bem como de estabelecer os contactos que 

entretanto vierem a surgir, com outras entidades que possam, 

eventualmente, aliar-se a esta iniciativa internacional, no âmbito e 

nos termos da proposta aqui formulada. ------------------------------ 

Considerando as matérias expostas ao longo da presente 

informação/proposta, nomeadamente no que respeita ao envolvimento de 

outras unidades orgânicas, e caso haja concordância com a estratégia 

procedimental exarada, sugere-se que seja encaminhada uma cópia para 
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as unidades orgânicas mencionadas, com o objetivo das mesmas darem 

execução ao pedido de colaboração, nos termos preconizados. --------- 

Sendo estas as considerações que, à partida, julgo pertinentes sobre 

o assunto, ---------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 19 de junho de 2015. ---------------------------------------- 

A Técnica Superior (Dra. Cláudia Sofia Rego Martins) ---------------- 

ANEXO Modelo de questionário proposto) ------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DRA. 

SANDRA LISBOA DE 2015.06.22. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual deverá ser agendada 

para a próxima reunião do Órgão Executivo Camarário, em vista à adoção 

de decisão, consubstanciada na autorização para a participação, por 

parte do Município de Chaves, no “Dia Internacional sem sacos 

plásticos”, (dia 03 de julho/2015). À consideração superior. -------- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.06.22. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.06.22. -------------------------------------------------------- 

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. ----------------------------------------------------------- 

 

 

5. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – ALICE CONCEIÇÃO 

SEQUEIRA BRANCO – LUGAR DE CARREIRA DA VILA, FREGUESIA DE MADALENA E 

SAMAIÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 18.06.2015.--------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 898/15, de 12-06-2015, a Dª Alice da Conceição Sequeira Branco 

Rocha, casada no regime de comunhão de adquiridos com o Srº António 

Manuel do Val Rocha, ambos na qualidade de proprietários de 1/6 

indiviso do prédio rústico, sito na Carreira da Vila, inscrito na 

matriz predial da União das freguesias da Madalena e Samaiões sob o 

artigo 566º, descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves 

com o nº 440/19921029, solicita a emissão de parecer favorável a que 

se refere o artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei nº 

64/2003, de 23/08, para instruir a respectiva escritura de partilha 

por divórcio da parte indivisa do referido prédio rústico, a realizar 

com o seu marido.---------------------------------------------------- 

Em anexo ao seu pedido, a requerente apresenta os seguintes elementos: 

-Planta de Localização à escala 1/10 000.---------------------------- 

-Certidão da Conservatória do Registo Predial do prédio rústico, 

descrito com o nº 440/19921029.-------------------------------------- 

2-PARECER----------------------------------------------------------- 

2.1-Enquadramento do pedido na Lei----------------------------------- 

2.1.1-De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, 

de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, sob a epígrafe “Medidas 

Preventivas”, a celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos 

entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 
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compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal da situação 

dos prédios”.------------------------------------------------------- 

2.1.2-Também, de acordo com o que se encontra estabelecido no nº 2 do 

mesmo artigo, o “parecer previsto no número anterior só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”.-------- 

2.2-Enquadramento do prédio rústico nos Instrumentos de Planeamento 

Territorial--------------------------------------------------------- 

Tendo em conta a demarcação constante na planta de localização 

apresentada, à escala 1/2 000, apresentada pela interessada, o prédio 

rústico a que se reporta o pedido em questão, integra-se nas classes 

de espaços constantes no quadro síntese que se segue:---------------- 

QUADRO SÍNTESE 

 

ARTIGOS 

 

TIPOS DE ESPAÇOS DE ACORDO COM AS 

PLANTAS DE ORDENAMENTO DO PLANO 

DIRECTOR MUNICIPAL 

 

 

FUTUROS COMPROPRIETÁRIOS 

DOS PRÈDIOS 

 

566º 

 

O prédio rústico insere-se no espaço 

da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

florestais), na Categoria 4.2 

(Espaços Agrícolas), Sub-Categoria 

4.2.B (Espaços Agrícolas 

Condicionados)  

 

 

1/12 – Alice da Conceição 

Sequeira Branco Rocha 

 

1/12-António Manuel do Val 

Rocha 

 

2.3-Especificidades do pedido---------------------------------------- 

O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de partilha por 

divórcio de 1/6 do prédio rústico inscrito na matriz predial da União 

das freguesias da Madalena e Samaiões sob o artigo 566º, que é 

classificado como um negócio entre vivos.---------------------------- 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

3.1-Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de partilha por divórcio, visando o aumento do número de 

compartes2 do prédio rústico, inscrito na matriz predial da União das 

Freguesias da Madalena e Samaiões sob o artigo 566º, sem parcelamento 

físico, situação diferente daquela que a Lei pretende salvaguardar nos 

termos do nº 2 do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela 

Lei nº 64/2003, de 23/08 (parcelamento físico em violação do regime 

legal dos loteamentos urbanos);-------------------------------------- 

3.2-Estes Serviços Técnicos são de entendimento que o pedido formulado 

é passível de ser atendido favoravelmente, propondo-se ao Executivo 

que emita parecer favorável ao aumento do número de compartes ------- 

3.3-Considerando que a requerente solicita a emissão de certidão, 

propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer 

técnico.------------------------------------------------------------ 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 23.06.2015. -------------- 

Visto. Concordo. Atenta a fundamentação de facto e de direito enunciada 

na presente informação, sou a propor que superiormente seja adotada 

decisão administrativa conducente a emissão do parecer favorável 

solicitado e concomitante emissão da certidão. ---------------------- 

                                                           
2 O sublinhado é nosso.---------------------------------------------- 
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DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.06.23. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 23.06.2014.----------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

6. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – ALICE CONCEIÇÃO 

SEQUEIRA BRANCO – LUGAR DE CARREIRA DA VILA, FREGUESIA DE MADALENA E 

SAMAIÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 18.06.2015.--------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 899/15, de 12-06-2015, a Dª Alice da Conceição Sequeira Branco 

Rocha, casada no regime de comunhão de adquiridos com o Srº António 

Manuel do Val Rocha, ambos na qualidade de proprietários de 1/6 

indiviso do prédio rústico, sito na Carreira da Vila, inscrito na 

matriz predial da União das freguesias da Madalena e Samaiões sob o 

artigo 566º, descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves 

com o nº 440/19921029, solicita a emissão de parecer favorável a que 

se refere o artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei nº 

64/2003, de 23/08, para instruir a respectiva escritura de doação da 

meação do Srº António, correspondente a 1/12 indiviso do referido 

prédio rústico, a realizar com os seus dois filhos, Mariana Branco da 

Rocha e Francisco Manuel Branco da Rocha.---------------------------- 

Em anexo ao seu pedido, a requerente apresenta os seguintes elementos: 

-Planta de Localização à escala 1/10 000.---------------------------- 

-Certidão da Conservatória do Registo Predial do prédio rústico, 

descrito com o nº 440/19921029.-------------------------------------- 

2-PARECER----------------------------------------------------------- 

2.1-Enquadramento do pedido na Lei----------------------------------- 

2.1.1-De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, 

de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, sob a epígrafe “Medidas 

Preventivas”, a celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos 

entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal da situação 

dos prédios”.------------------------------------------------------- 

2.1.2-Também, de acordo com o que se encontra estabelecido no nº 2 do 

mesmo artigo, o “parecer previsto no número anterior só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”.-------- 

2.2-Enquadramento do prédio rústico nos Instrumentos de Planeamento 

Territorial--------------------------------------------------------- 

Tendo em conta a demarcação constante na planta de localização 

apresentada, à escala 1/2 000, apresentada pela interessada, o prédio 
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rústico a que se reporta o pedido em questão, integra-se nas classes 

de espaços constantes no quadro síntese que se segue:---------------- 

QUADRO SÍNTESE ------------------------------------------------------ 

 

ARTIGOS 

 

TIPOS DE ESPAÇOS DE ACORDO COM 

AS PLANTAS DE ORDENAMENTO DO 

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

 

 

FUTUROS COMPROPRIETÁRIOS DOS 

PRÈDIOS 

 

566º 

 

O prédio rústico insere-se no 

espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e florestais), na 

Categoria 4.2 (Espaços 

Agrícolas), Sub-Categoria 4.2.B 

(Espaços Agrícolas 

Condicionados) 

 

1/12 – Alice da Conceição 

Sequeira Branco Rocha 

 

1/24 – Francisco Manuel 

Branco da Rocha 

 

1/24- Mariana Branco da Rocha 

 

2.3-Especificidades do pedido---------------------------------------- 

O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de doação da meação 

do Srº António Manuel do Val Rocha, correspondente a 1/12 indiviso do 

prédio rústico inscrito na matriz predial da União das freguesias da 

Madalena e Samaiões sob o artigo 566º, aos seus dois filhos: Mariana 

Branco da Rocha e Francisco Manuel Branco da Rocha, que é classificado 

como um negócio entre vivos.----------------------------------------- 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

3.1-Caso o Executivo tenha deliberado favoravelmente, relativamente 

ao solicitado sob o requerimento nº 898/15, respeitante a outro pedido 

de parecer a que se refere o artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, 

alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08;------------------------------ 

3.2-Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de doação de meação de e 1/12 indiviso do referido prédio 

rústico, visando o aumento do número de compartes3 do mesmo, inscrito 

na matriz predial da União das Freguesias da Madalena e Samaiões sob 

o artigo 566º e descrito na CRPC com o nº 440/19921029, sem 

parcelamento físico, situação diferente daquela que a Lei pretende 

salvaguardar nos termos do nº 2 do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, 

alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08 (parcelamento físico em violação 

do regime legal dos loteamentos urbanos);---------------------------- 

3.3-Estes Serviços Técnicos são de entendimento que o pedido formulado 

é passível de ser atendido favoravelmente, propondo-se ao Executivo 

que emita parecer favorável ao aumento do número de compartes.------- 

3.4-Considerando que a requerente solicita a emissão de certidão, 

propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer 

técnico.------------------------------------------------------------ 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 23.06.2015. -------------- 

Visto. Concordo. Face a fundamentação exposta na presente informação, 

sou a propor que superiormente seja adotada decisão administrativa 

visando a emissão de parecer favorável solicitado e concomitante 

certidão. ---------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.06.23. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

                                                           
3 O sublinhado é nosso.---------------------------------------------- 
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DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 23.06.2014.----------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

7. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – CARLOS ALBERTO 

BARBOSA – LUGAR DA LAMA DO OLMO, FREGUESIA DE MADALENA E SAMAIÕES – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. 

ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 19.06.2015. ---------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

1.1-Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação 

Geral com o nº 877/15, de 08-06-2015, o Srº Carlos Alberto Barbosa e 

a Dª Lenice Cunha Freire, casados em regime de separação total de 

bens, na qualidade de promitentes compradores do prédio rústico 

inscrito na matriz predial da União das Freguesia da Madalena e 

Samaiões sob o artigo 1740º, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves com o nº 1003/20031003, solicita a emissão de parecer 

favorável, a que se refere o artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, 

alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, para instruir a respectiva 

escritura de Compra e Venda do referido prédio rústico, metade indivisa 

a favor do requerente e a outra metade a favor da esposa, destinando-

se o dito prédio a permanecer inteiro e indiviso fisicamente, embora 

em compropriedade e exploração familiar:----------------------------- 

Em anexo ao requerimento nº 877/15, a interessada junta os seguintes 

elementos: --------------------------------------------------------- 

 Caderneta predial rústica e certidão da CRPC do prédio rústico 

supra referido. ----------------------------------------------------- 

 Fotografia aérea, com a demarcação do imóvel. ----------------- 

 Fotocópia da procuração em como o requerente e a esposa, 

constituem seu procurador o Srº Carlos Manuel Teixeira Gonçalves, a 

quem conferem poderes para os representar na escritura de compra ou 

documento particular autenticado de compra de quaisquer bens imóveis 

rústicos ou urbanos sitos na União das freguesias da Madalena e 

Samaiões, concelho de Chaves. --------------------------------------- 

 Termo de Autenticação doa Procuração acima referida, emitido pelo 

Vice-Consulado de Portugal Curitiba. -------------------------------- 

 Fotocópia do Cartão de Cidadão da requerente.------------------ 

2-PARECER----------------------------------------------------------- 

2.1-Enquadramento do pedido na Lei----------------------------------- 

2.1.1-De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, 

de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, sob a epígrafe “Medidas 

Preventivas”, a celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos 

entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal da situação 

dos prédios”.------------------------------------------------------- 

2.1.2-Também, de acordo com o que se encontra estabelecido no nº 2 do 

mesmo artigo, o “parecer previsto no número anterior só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 
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loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”.-------- 

2.2-Enquadramento dos prédios rústicos nos Instrumentos de Planeamento 

Territorial--------------------------------------------------------- 

Tendo em conta a demarcação constante na planta de localização, 

apresentada pelo interessado e de acordo com a planta de ordenamento 

nº 47 A do Plano Diretor Municipal, da qual se anexa um extracto, o 

prédio rústico a que se reporta o pedido em questão, integra-se nas 

classes de espaços constantes no quadro síntese que se segue:-------- 

QUADRO SÍNTESE ------------------------------------------------------ 

 

ARTIGO 

RÚSTICO 

 

TIPOS DE ESPAÇOS DE ACORDO COM AS 

PLANTAS DE ORDENAMENTO DO PLANO 

DIRECTOR MUNICIPAL 

 

FUTUROS COMPROPRIETÁRIOS 

DOS PRÈDIOS 

 

 1740º 

 

 

O prédio rústico insere-se no espaço 

da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), na Categoria 4.2 

(Espaços Agrícolas), Subcategoria 

4.2.B (Espaços Agrícolas 

Condicionados). 

 

 

1/2 – Carlos Alberto 

Barbosa. 

  

1/2 – Lenice Cunha Freire 

 

2.3-Especificidades do pedido---------------------------------------- 

O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de compra e venda 

do prédio rústico, inscrito na matriz predial rústica da União das 

Freguesias da Madalena e Samaiões sob os artigo 1740º, não descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Chaves, ficando metade indivisa 

do prédio rústico supra referido para o requerente e a outra metade 

indivisa para esposa, não pretendendo os interessados a divisão física 

do mesmo.----------------------------------------------------------- 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

3.1-Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de compra e venda do prédio rústico inscrito na matriz 

predial rústica da União das freguesias da Madalena e Samaiões sob o 

artigo 1740º, descrito na CRPC com o nº 1003/20031003, visando a 

constituição de compropriedade4 do mesmo, sem parcelamento físico, 

situação diferente daquela que a Lei pretende salvaguardar nos termos 

do nº 2 do artigo 54º (parcelamento físico em violação do regime legal 

dos loteamentos urbanos);-------------------------------------------- 

3.2-Estes Serviços Técnicos são de entendimento que o pedido formulado 

é passível de ser atendido favoravelmente, propondo-se ao Executivo 

que emita parecer favorável à constituição de compropriedade.-------- 

3.3-Considerando que o requerente solicita a emissão de certidão, 

propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer 

técnico.------------------------------------------------------------ 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 22.06.2015. -------------- 

Visto. Concordo. Atento o teor da presente informação, sou a propor 

que superiormente seja adoptada decisão no sentido da emissão do 

parecer favorável solicitado e concomitante certidão. --------------- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.06.23. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

                                                           
4 O sublinhado é nosso.---------------------------------------------- 
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DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 23.06.2014.----------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

8. ALTERAÇÕES ÀS CONDIÇÕES DE LICENÇA DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO 

TITULADA PELO ALVARÁ N.º 18/87 – FRANCISCA JOANA NASCIMENTO PITA – RUA 

D. ANTÓNIO DE MEDEIROS, FREGUESIA DE VILAR DE NANTES – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO 

REI E SRA. ARQ.ª DORA VIDEIRA, DE 17.06.2015.------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

INTRODUÇÃO---------------------------------------------------------- 

A requerente, Francisca Joana Nascimento Pita, através da sua 

representante legal, Maria da Graça Reis do Nascimento, solicitou 

através do requerimento n.º 174/14, referente ao processo n.º 61/15, 

alterações às condições de licença da operação de loteamento titulada 

pelo alvará n.º 18/87, sita no lugar do Chão do Senhor, rua D. António 

de Medeiros, freguesia de Vilar de Nantes, em Chaves e que incidem 

sobre o lote n.º1.--------------------------------------------------- 

ANTECEDENTES ------------------------------------------------------- 

- Em 25/10/85, o Senhor Arlindo Constantino Pereira solicitou a esta 

autarquia pedido de viabilidade para “construção e loteamento urbano” 

mediante apresentação de futuro projeto;----------------------------- 

- Face ao solicitado a Câmara deliberou deferir o pedido formulado;-- 

- Em 11/11/86 o requerente deu início ao processo referente à 

realização de uma operação de loteamento, constituída por cinco lotes, 

a qual se projetou num prédio rústico, com 4.400,00m2 no Lugar do Chão 

do Senhor, freguesia de Vilar de Nantes, em Chaves, e descrito na 

CRPredial sob o número 102/310786;----------------------------------- 

- Em 13/08/87 foi publicado através de Aviso que foi concedido o Alvará 

de licença n.º 18/87 com um número total de lotes de cinco, e a 

cedência de 500m2 para a instalação de equipamentos gerais - a ceder 

à JAE;-------------------------------------------------------------- 

- Em março de 1988 foi solicitado aditamento ao Alvará inicial, no 

sentido de serem autorizados para todos os lotes, o uso de comércio 

no r/chão de todos. Pretensão essa que foi aceite favoravelmente.---- 

INSTRUÇÃO DO PEDIDO-------------------------------------------------- 

O pedido encontra-se instruído com os elementos mencionados no ponto 

7.º da Portaria n.º 232/2008, de 11 de março (em vigor à data da 

entrada do pedido) e com o Regulamento Municipal de Chaves, no que 

respeita ao pedido de alteração à licença da operação de loteamento 

nomeadamente:------------------------------------------------------- 

- Requerimento inicial;---------------------------------------------- 

- Cópias da Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves do 

lote n.º1, objeto de alteração;-------------------------------------- 

- Cópia das Certidões da Conservatória do Registo Predial de Chaves 

dos restantes lotes, para efeitos da notificação para pronúncia dos 

proprietários, conforme o disposto no n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-

Lei 555/99 de 16/12 alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 

136/2014 de 09/09, em articulação com o n.º 3 do artigo 11.º do 

Regulamento Municipal de Chaves. ------------------------------------ 

- Extratos das plantas do P.D.M;------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do técnico autor do projeto de arquitetura; 
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- Termo de responsabilidade do técnico coordenador do projeto;------- 

- Declaração de inscrição na Ordem dos Arquitetos do autor e 

coordenador do projeto de alterações de arquitetura;----------------- 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

- Fotos do local;---------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acessibilidades;-- 

- Nota descritiva do plano de acessibilidades, presente na memória 

descritiva;--------------------------------------------------------- 

- Ficha com elementos estatísticos----------------------------------- 

- Ficha do lote designado n.º1;-------------------------------------- 

- Planta de Localização; -------------------------------------------- 

- Planta Síntese do Alvará inicial (n.º 9/88);----------------------- 

- Planta Síntese;---------------------------------------------------- 

- Planta de alterações;---------------------------------------------- 

- Planta de acessibilidades------------------------------------------ 

- Estudo de conformidade com o Regulamento Geral do Ruído;----------- 

- Peças desenhadas e escritas em suporte informático.---------------- 

ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO------------------------------------------- 

No regime jurídico--------------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei 555/99 de 16/12 

alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 136/2014 de 09/09, o pedido 

da interessada, enquadra-se numa alteração à licença da operação de 

loteamento titulada pelo alvará 18/87, emitido em 13 de agosto de 

1987, em nome de Arlindo Constantino Pereira.------------------------ 

Nos instrumentos de gestão territorial------------------------------- 

Segundo a Planta de Ordenamento e Condicionantes n.º 47-B do Plano 

Diretor Municipal de Chaves, o prédio alvo da presente pretensão situa-

se em Espaços Urbanos e Urbanizáveis da Classe 1, Categoria 1.3 — 

Outros Aglomerados, na sub-categoria 4.3.A- Espaços Agroflorestais 

comuns e na área de reserva dos Barreiros de Chaves;----------------- 

Entidades externas ao município-------------------------------------- 

Sobre o terreno impende também uma servidão ou restrição de utilidade 

pública a que corresponde a EN314, pelo que o processo, no âmbito do 

artigo 13.º-A do RJUE, foi remetido para as Estradas de Portugal S.A. 

(E.P.) solicitando competente parecer, com comunicação à CCDR;------- 

As Estradas de Portugal S.A. (E.P.) informaram em 2015-03-31 que se 

tratava de um pedido fora da jurisdição daquela entidade, apenas 

interferindo com estradas da rede municipal ER314;------------------- 

ANÁLISE DA PRETENSÃO------------------------------------------------- 

A interessada pretende levar a efeito a primeira alteração, às 

especificações da operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 

18/87, a qual se projeta no lote designado por Lote 1 e introduzir as 

alterações a seguir referidas, que resultaram da análise das peças 

escritas e desenhadas constantes no processo administrativo, registado 

com o nº 61/15:------------------------------------------------------ 

Alteração dos parâmetros urbanísticos, relativamente ao alvará n.º 

18/87:-------------------------------------------------------------- 

Considerando que, as alterações à licença do alvará de loteamento n.º 

18/87 no que respeita às especificações do lote n.º 1, sito no Lugar 

do Chão do Senhor, na Rua D. António de Medeiros, inscrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º174/19860731, na freguesia 

de Vilar de Nantes, em Chaves, refletem-se:-------------------------- 

- Aumento da área de implantação em 74,00m2, passando de 132,00m2 para 

206,00m2;----------------------------------------------------------- 

- Aumento da área de construção em 242,35m2, passando de 264,00m2 para 

506,35m2;----------------------------------------------------------- 
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- Aumento do número de pisos abaixo da cota de soleira em 1, passando 

de 0 pisos para 1 piso;---------------------------------------------- 

- Alteração do uso previsto de habitação unifamiliar, para habitação, 

comércio, serviços e estabelecimento de restauração e bebidas que 

disponha de espaço destinado a dança;-------------------------------- 

Áreas para estacionamento de veículos-------------------------------- 

O presente pedido de alterações à licença, com incidência no lote 

designado pelo n.º1 da operação de loteamento titulada pelo alvará de 

loteamento n.º 18/87, respeita os parâmetros de dimensionamento 

definidos no ponto 3 do artigo 12.º Plano Diretor Municipal de Chaves, 

no que se refere ao estacionamento a exigir, conforme o quadro 

explicativo que se segue:-------------------------------------------- 

Quadro I ------------------------------------------------------------ 

 

Estacionamento privado 

 

Lote 

Área de 

Construção 

(m2) 

Área de 

Habitação 
Fogos 

 

Área de 

Comércio 

e 

Serviços 

 

Estacionamento 

Exigido PDM 

(uni) 

Estacionamento 

Previsto (uni) 

1 506,35m2 248,00m2 1 

 

240,00m2 

 

5 + 1 = 6 6 

O Plano Diretor Municipal de Chaves é omisso quando à exigência e 

quantificação dos lugares de estacionamento públicos, pelo que, sobre 

esta matéria, a título supletivo, estes serviços, consideram aplicar 

o estipulado nos parâmetros de dimensionamento constantes na Portaria 

216-B/2008 de 3 de março nomeadamente: “O número total de lugares 

resultante da aplicação dos critérios anteriores é acrescido de 20 % 

para estacionamento público”.---------------------------------------- 

Analisadas as peças desenhadas constantes do processo administrativo 

e a situação do local, pode-se concluir que a área acima referida 

cedida, se encontra materializada no local através do alvará de 

loteamento inicial (alvará nº 18/87), o qual previu uma baia de 

cedência à JAE de 500m2 e que poderá servir para os 20% de 

estacionamento público agora necessários, enquadrando-se assim na 

exceção prevista no n.º 5 do artigo 12.º do P.D.M.------------------- 

Análise dos parâmetros urbanísticos---------------------------------- 

O presente pedido de alterações à licença do alvará de loteamento 

18/87 com incidência nas especificações do lote designado pelo n.º1, 

sendo o Plano Diretor Municipal de Chaves, o Instrumento de Gestão 

Urbanística em vigor para o local; ---------------------------------- 

A proposta que consubstancia o pedido de alterações à licença da 

operação de loteamento 18/87, com incidência nas especificações do 

lote designado pelo n.º1 cumpre a edificabilidade máxima de 0,5m2/m2 

(índice de ocupação), prevista no n.º 1 do artigo 73.º do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, face à planta de Zonamento da proposta de Plano 

de Urbanização de Chaves5;------------------------------------------- 

                                                           
5 Instrumento de planeamento em fase de conceção, cujas orientações 

têm sido adotados pelos serviços técnicos desta autarquia, para 

efeitos de limitação das zonas previstas no n.º1 do art.º 73 do Reg. 

do P.D.M. ----------------------------------------------------------- 

AREA DO TERRENO EM U3 - 3.818,24 M2 --------------------------------- 

I.C. 0,5 M/M2 = 1.909,12 M2 (3.818,24 X 0.5) ------------------------ 

AREA DOS LOTE EM U3 - 3.322,81 M2 ----------------------------------- 
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Na sequência da informação técnica produzida em 04-03-2015, foi 

praticada a consulta aos proprietários conforme o previsto no n.º 3 

do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro alterado e 

republicado pelo Decreto-lei n.º 136/2014 de 09/09, conjugado com o 

expresso no n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento Municipal de 

Urbanização e de Edificação, em vigor, publicado em Diário da República 

em 19-10-2010, na 2ª Série.------------------------------------------ 

Decorrido o prazo estabelecido para os proprietários dos lotes 2 a 5, 

se pronunciarem sobre o presente pedido de alteração às especificações 

do alvará de loteamento n.º 18/87 não ocorreu qualquer tipo de oposição 

escrita por parte dos mesmos;---------------------------------------- 

Áreas de cedência ao município--------------------------------------- 

No que respeita ao regime de cedências em loteamentos, o pedido de 

alteração à licença da operação de loteamento n.º 18/87, está sujeito 

ao descrito no artigo 21º do regulamento do Plano Diretor Municipal 

(P.D.M.), no que respeitas às alterações propostas.------------------ 

Da aplicabilidade da norma referida, pode-se concluir que o pedido de 

alterações à licença, fica apenas sujeito ao previsto na alínea b) do 

n.º 2 do artigo 21º do P.D.M., pelo facto da área total do terreno 

objeto da operação de loteamento se manter inalterável, das quais as 

restantes alíneas estão diretamente relacionadas.-------------------- 

O 1.º pedido de alteração às especificações do alvará de loteamento 

n.º 18/87, para efeitos do regime de áreas de cedência em loteamentos 

mencionado no parágrafo anterior, consubstancia aumento da área bruta 

de construção em 242,35m2 (aumento da área de construção do lote 1) 

considera-se que apenas recai o previsto na alínea b) n.º 2 do artigo 

21.º do regulamento do P.D.M. no respeitante às alterações 

introduzidas (aumento da área bruta de construção em 242,35m2), não 

se aplicando as restantes alíneas do mesmo artigo, pelo motivo da área 

do terreno inicial se manter inalterável.---------------------------- 

Face ao exposto, e aplicando a norma retro citada, deverá a requerente 

compensar o município pela área não cedida para equipamentos públicos 

e que corresponde a 60,58m2 [0,00m2 < 25% (242,35m2) = 0,00m2 < 

60,58m2)]. --------------------------------------------------------- 

Atendendo que as alterações introduzidas ao alvará de loteamento n.º 

18/87, não previu áreas destinadas para equipamentos de utilização 

coletiva, aplica-se neste caso o regime das compensações previstas no 

n.º 4, do artigo 44º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 alterado e 

republicado pelo Decreto-lei n.º 136/2014 de 09/09, sobre as 

alterações introduzidas, a calcular nos termos do artigo 30º do 

Regulamento de liquidação de taxas e cobrança de taxas devidas pela 

realização de operações urbanísticas e do Quadro IV anexo a este, e 

plasmado no quadro II:----------------------------------------------- 

A área a contabilizar para efeitos do cálculo da compensação devida 

ao município pelo proprietário, relativa às áreas não cedidas para 

integração no domínio municipal, corresponde a 60,58m2 (resultante do 

aumento da área bruta de construção em 242,35m2).-------------------- 

    Quadro II  

L K A V C 

= 

LKxA(m2)xV  
C = 1.590,77 € 

0,5 0,15 60,58 700,24        2  

L – Fator de localização (outros aglomerados – 0,5).----------------- 

K – Coeficiente urbanístico do loteamento (outros aglomerados – 0,15). 

                                                           

ÁREA DO LOTE 1 EM U3 - 941,288 M2------------------------------------ 

I.C. MÉDIO AO LOTE 1 ------------------------------------------------ 

(3.322,81 - 1.909,12 ------------------------------------------------ 

941.288 - X )  X = 540,81 M2 ---------------------------------------- 
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A – Valor em metros quadrados da área não cedida.-------------------- 

V – Valor do preço por metro quadrado de construção, definido pela 

Portaria que fixa periodicamente os valores unitários por metro 

quadrado do preço de construção para efeitos de cálculo da renda 

condicionada (Portaria n.º 252/2013 – Zona II - € 700,24).----------- 

C – Valor da Compensação devida ao Município.------------------------ 

Deverá a interessada compensar o município pelas áreas não cedidas, 

no valor de 1.590,77 € (mil quinhentos e noventa euros e setenta e 

sete cêntimos).----------------------------------------------------- 

CONSIDERAÇÕES DO PARECER--------------------------------------------- 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 alterado e republicado pela Lei n.º 

136/2014 de 09/09, não ocorreu oposição escrita por parte de nenhum 

proprietário no prazo de 10 dias, após o gestor de procedimento ter 

procedido à sua notificação, conforme o descrito no n.º 2 do artigo 

11.º do Regulamento Municipal de Chaves.----------------------------- 

Considerando que deverá ser liquidado o valor 1.590,77 € (mil 

quinhentos e noventa euros e setenta e sete cêntimos), correspondente 

à compensação ao município pelas áreas não cedidas para os fins 

devidos, resultantes do pedido de alteração à licença;--------------- 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 22º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 e ulteriores alterações, o pedido de 

alterações à licença em análise, fica dispensada de Consulta Pública, 

uma vez que não excede nenhum dos três limites definidos naqueles 

artigos, designadamente:-------------------------------------------- 

- 4 ha;-------------------------------------------------------------- 

- 100 Fogos;--------------------------------------------------------- 

- 10% da população do aglomerado urbano em que se insere a pretensão; 

Considerando que são respeitados os parâmetros urbanísticos no que se 

refere ao índice de construção;-------------------------------------- 

Considerando que, no pedido objecto de análise, não se verificam 

violações às normas legais e regulamentares;------------------------- 

PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------------- 

Face ao exposto, sou a propor que seja adotada deliberação no sentido 

de deferir o pedido de alterações às especificações do alvará de 

loteamento n.º 18/87, nos termos do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 

555/99 de 16/12 alterado e ulteriores alterações, desde que se mostrem 

pagas as taxas previstas no artigo 117.º do diploma legal acima 

referido.----------------------------------------------------------- 

Pelo expresso no nº 4 do artigo 76º daquele diploma legal, o referido 

título deverá ser emitido no prazo de 30 dias, a contar da data da 

deliberação camarária que recair sobre a presente informação.-------- 

Para efeito do disposto no Decreto-Lei nº 287/20036, de 12/11, a 

requerente deve no prazo de 60 dias após a emissão do 1º Aditamento 

ao alvará de loteamento nº 18/87, fazer prova junto deste processo 

administrativo registado com o nº 61/15, de que procedeu à comunicação 

daquele título na Repartição dos Serviços de Finanças de Chaves.----- 

Para efeito de registo da alteração às especificações ao referido 

título na Conservatória do Registo Predial de Chaves, dever-se-á 

devolver à requerente a descrição pormenorizada do lote n.º 1.-------  

                                                           
6 Decreto-lei que procedeu à reforma da tributação do património, 

aprovando os novos Códigos do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) 

e do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT) 

e a alterações de diversa legislação tributária conexa com a mesma 

reforma. ----------------------------------------------------------- 
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Após a emissão do referido título do 1.º aditamento ao alvará n.º 

18/87 deverão ser cumpridas as formalidades de publicidade previstas 

no n.º 2 do artigo 78.º do diploma legal retro citado, no prazo de 10 

dias, bem como proceder à comunicação oficiosa à Conservatória do 

Registo Predial, para efeitos de averbamento, conforme previsto no n.º 

7, do artigo 27.º, do diploma legal acima mencionado.---------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 22.06.2015. -------------- 

Visto. Concordo. Atenta a fundamentação de facto e de direito enunciada 

na presente informação, sou a propor que superiormente seja adoptada 

decisão administrativa conducente ao deferimento do pedido de 

alterações às especificações do alvará de loteamento n.º 18/87. ----- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.06.23. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 23.06.2014.----------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E na da mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram quinze horas e vinte minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


