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Nº18 – Reunião  Ordinária  da 

Câmara  Municipal  de  Chaves  

                     Realizada no dia 19 de agosto 

 de 2016. -------------------- 

Aos dezanove dias do mês de agosto do ano dois mil e dezasseis, nesta 

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

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

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

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

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

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

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

Moutinho e comigo, Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de 

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

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram nove horas 

e vinte minutos e iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia 

previamente elaborada e datada de dezasseis de agosto de dois mil e 

dezasseis. --------------------------------------------------------- 

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

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

Iniciada a reunião, usou da palavra, o Presidente da Câmara, Senhor 

Arq. António Cabeleira, dando conhecimento, ao Executivo Municipal, 

das seguintes matérias relacionadas com a atividade Municipal: ------ 

1 - Inauguração do Estádio Municipal, Eng. Branco Teixeira: Sobre esta 

matéria, o Presidente da Câmara deu nota da inauguração, no dia de 

hoje, pelas 12:00 horas, das obras de requalificação do Estádio 

Municipal, Eng. Branco Teixeira, estando todo o Executivo Municipal 

convidado a participar em tal cerimónia. ---------------------------- 

2 - Evento “Festa dos Povos”: Sobre esta matéria, o Presidente da 

Câmara deu nota da realização da cerimónia de abertura da “Festa dos 

Povos”, facto que irá ocorrer, no dia de hoje, a partir das 19:00 

horas. ------------------------------------------------------------- 

 

 

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

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

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

António Chaves de Melo, tendo abordado, verbalmente, os seguintes 

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

- Relatório sobre a exploração do furo “AC3” - Sobre esta matéria, o 

Vereador interveniente, solicitou informação, sobre a eventual 

conclusão e entrega do Relatório de exploração do caudal do furo termal 

denominado “AC3”, e, em caso afirmativo, solicitou cópia do mesmo, no 

sentido de poder confirmar as expetativas de partida relacionadas com 

a base de exploração do caudal de água termal. ---------------------- 

Solicitou, ainda, informação sobre o conteúdo dos exames relacionados 

com a exploração do novo furo de água termal, nomeadamente, sobre as 

características e qualidade da água. --------------------------------  

- Informação sobre o Plano Diretor Municipal - Sobre esta matéria, o 

Vereador interveniente, começou por referir que algumas freguesias do 
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Concelho, vêm revelando a sua preocupação, sobre a definição dos 

perímetros de edificação, na área territorial das respetivas 

freguesias, nomeadamente quanto à possibilidade do Plano registar a 

diminuição da área dos perímetros urbanos de determinadas aldeias, 

registando-se a transferência de áreas de construção de umas áreas da 

localidade, em detrimento de outras áreas dentro da mesma localidade.- 

Referiu, ainda, sobre a matéria, que as plantas de condicionantes e 

os perímetros urbanos deveriam ser expostos, publicamente, nas 

freguesias do Concelho. --------------------------------------------- 

O grosso da população do Concelho não conhece os procedimentos de 

elaboração e aprovação do PDM, registando-se um défice democrático no 

que concerne à dinamização dos mecanismos de participação das 

populações no procedimento de revisão do PDM. ----------------------- 

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

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

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

1 – O procedimento de revisão do PDM do Concelho de Chaves, em curso, 

tem de ser enquadrado à luz do novo regime jurídico dos instrumentos 

de gestão territorial, regime esse que veio a introduzir alterações 

substantivas, em matéria de classificação do solo, apontando o mesmo 

para a consagração de dois regimes de solo: - Solo Urbano e Solo 

Rústico, sendo abolido o conceito de solo urbanizável, ou seja, 

reservas de solo potencialmente destinadas ao processo urbano, mas sem 

qualquer intervenção infraestrutural. ------------------------------- 

2 – Os Presidentes das Juntas de Freguesia foram auscultados, sobre o 

processo de revisão do PDM, nomeadamente, sobre este novo conceito de 

solo (Rústico e Urbano). -------------------------------------------- 

3 – O procedimento de revisão do PDM irá ser sujeito, nos termos 

legais, ao procedimento de discussão pública, podendo, qualquer 

cidadão, apresentar, nessa fase, todos os contributos que possam 

melhorar a proposta de revisão do Plano. ---------------------------- 

  

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 05 de agosto de 2016. -------------------------- 

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

depois de lida, a referida ata, com as correções sugeridas pelo 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, e relacionadas com a redação das deliberações tomadas, no 

âmbito dos assuntos relativos ao “Programa de Apoio à Economia Local 

– Monitorização e Acompanhamento - 2º Trimestre de 2016. Informação 

n.º28/DGF/2016” e ao “Plano de Saneamento Financeiro - Acompanhamento 

1º Semestre – 2016. Informação n.º29/DGF/2016.” --------------------- 

Não participaram na votação deste assunto, o Vereador do Partido 

Social-Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas e o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng.º João Adérito Moura 

Moutinho em virtude de não terem estado presentes na reunião da Câmara 

Municipal titulada pela ata objeto de aprovação. -------------------- 
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2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. PROPOSTA DE ALARGAMENTO, EXCECIONAL, DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS INTEGRADOS NO 2º GRUPO DO NOVO 

REGULAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTOS DOS ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVES. PROPOSTA Nº 69/GAP/2016. --------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando que, no pretérito dia 16 de janeiro, foi publicado o DL 

nº 10/2015, o qual regula o novo jurídico de acesso e exercício de 

atividades comércio, serviços e restauração; ----------------------- 

Considerando que tal diploma legal entrou em vigor no dia 1 de março 

de 2015; ----------------------------------------------------------- 

Considerando que foi aprovada, pelos órgãos executivo e deliberativo 

municipais, no dia 4 de setembro de 2015 e 29 de setembro de 2015, 

respetivamente, a Proposta nº 102/GAP/2015, consubstanciada na revisão 

do Regulamento de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais do Município de Chaves; --------------------------------- 

Considerando que o aludido Regulamento de Horário de Funcionamento em 

vigor no concelho de Chaves, foi publicado na II – Série do Diário da 

República n.º 206, de 21 de novembro de 2015; ---------------------- 

Considerando que, nos termos do disposto no nº1, do art. 4º do aludido 

Regulamento Municipal, os estabelecimentos de bebidas e ou 

restauração, bem como os estabelecimentos pertencentes ao 2º grupo, 

situados em edifícios de habitação, individual ou coletiva, ou que se 

localizem em zona com prédios destinados ao uso habitacional num raio 

de 50 metros, apenas podem adotar o horário de funcionamento entre 

8horas e as 24horas.  ----------------------------------------------- 

Considerando que, após a entrada em vigor do aludido instrumento 

regulamentar, inúmeros proprietários/exploradores de estabelecimentos 

comerciais enquadrados na situação descrita no art. 4º do referido 

Regulamento Municipal em vigor, vieram, junto do Município, manifestar 

o seu descontentamento/desagrado pela restrição do horário de 

funcionamento deste tipo de estabelecimentos, tendo em linha de conta 

a grave crise económico-financeira que, de uma forma geral, vêm 

atravessando nos últimos anos, o que poderá levar ao encerramento de 

muitos desses estabelecimentos; ------------------------------------- 

Considerando que, nessa perspetiva, e de acordo com a aludida 

disposição Regulamentar, os estabelecimentos enquadrados no nº 1, do 

art. 4º apenas podem adotar o horário de funcionamento entre 8horas e 

as 24horas; --------------------------------------------------------- 

Considerando, ainda, que, partindo de uma justa ponderação dos 

interesses, público e privado, em causa, e acolhendo a experiência de 

aplicação do novo Regulamento Municipal, em vigor, sobre a matéria, 

tornou-se necessário proceder à sua revisão; ----------------------- 

Considerando que, através da Proposta n.º 134/GAP/2015, a Câmara 

Municipal de Chaves, em sua reunião ordinária realizada no dia 

28/12/2015, aprovou um regime transitório de horário de funcionamento 

dos estabelecimentos comerciais pertencentes ao 2º grupo e que se 

enquadrem nas situações previstas no art. 4º do Regulamento de Horário 

de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, a vigorar por um 

período máximo de 6 meses, em vista a permitir a concretização, durante 

esse período de tempo, do procedimento de revisão do referido 

Regulamento Municipal; --------------------------------------------- 
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Considerando que findo o período de seis meses, previsto para o 

retromencionado regime excecional, o procedimento de revisão do 

Regulamento, em causa, ainda não se encontra, na presente data, 

concluído; --------------------------------------------------------- 

Considerando, por outro lado, que nos encontramos em plena época 

estival, período este que traz inúmeras pessoas à cidade de Chaves, 

tendo em vista a realização de encontros familiares, nomeadamente, 

jovens estudantes a residir fora deste Concelho e emigrantes, bem como 

turistas, constituindo uma excelente oportunidade de negócio; ------ 

Considerando que, à luz do princípio da proporcionalidade, importa, 

por isso, reponderar a aplicação de um regime transitório, em matéria 

de horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, em tudo 

idêntico ao constante na Proposta n.º 134/GAP/2015; ---------------- 

Considerando que, sem desvirtuar o espírito do novo Regulamento de 

Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, em vigor, é 

possível e aconselhável, adotar tal decisão, com caráter transitório 

e excecional, de alargamento do horário de funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais integrados no 2º grupo do Regulamento que 

se encontrem abrangidos pelo estatuído no nº1, do seu art. 4º, 

permitindo a conclusão do procedimento de revisão do referido 

Regulamento, o qual se encontra, ainda, em curso; ------------------ 

Considerando que, neste contexto, o art. 10º, sob a epígrafe “Regime 

Excecional”, do retrocitado Regulamento, prevê que a Câmara Municipal 

tem competência para alargar os limites fixados no Regulamento de 

Horário de funcionamento dos estabelecimentos Comerciais, por sua 

iniciativa ou a requerimento do interessado, devidamente fundamentado;  

Considerando que o alargamento dos períodos de funcionamento de 

qualquer atividade económica está condicionada pela audição das 

entidades externas previstas no n.º 5, do art. 10º, do referido 

Regulamento; ------------------------------------------------------- 

Considerando que, nesse sentido, tais entidades externas emitiram 

parecer favorável ao alargamento, excecional, do horário de 

funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do 2º grupo e que se 

enquadram nas situações do art. 4º do novo regulamento municipal, 

conforme documentos cujo teor se anexam à presente proposta; ------- 

Considerando que o regime excecional que se pretende introduzir tem 

uma incidência maioritária sobre as freguesias urbanas do Concelho;- 

Considerando que a auscultação de todas as freguesias do Concelho iria 

comprometer a entrada em vigor do regime excecional no ano em curso;  

Considerando, por isso, que apenas foram auscultadas as Juntas de 

freguesia urbanas - Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, a Junta 

de freguesia de Vidago, de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, a Junta de 

freguesia da Madalena e Samaiões -, nas quais se localizam, 

maioritariamente, os estabelecimentos comerciais integrados no 2º 

grupo e que irão beneficiar do regime excecional e transitório ora 

proposto; ---------------------------------------------------------- 

Considerando, por último, que se encontram reunidos os pressupostos 

indispensáveis ao agendamento deste assunto, para uma próxima reunião 

de câmara, em vista ao sancionamento administrativo da correspondente 

proposta centrada, precisamente, na aplicação transitória do regime 

de horário de funcionamento de determinados estabelecimentos 

comerciais, muito concretamente, aqueles que se enquadram nas 

situações previstas no art. 4º do regulamento em vigor; ------------- 

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

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

expostas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário, a 

aprovação da seguinte Proposta: ------------------------------------- 
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a) Que seja praticada decisão administrativa consubstanciada na 

aprovação de um novo regime transitório de horário de funcionamento 

dos estabelecimentos comerciais pertencentes ao 2º grupo e que se 

enquadrem nas situações previstas no art. 4º do Regulamento de Horário 

de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, até que esteja 

concluído o procedimento de revisão do respetivo instrumento 

regulamentar, ou seja, por um período máximo de mais 6 meses; ------ 

b) Tal regime transitório e excecional, passará por permitir que 

os estabelecimentos referidos na alínea anterior possam funcionar até 

às 2horas, durante todos os dias da semana, durante o período máximo 

de 6 meses, de acordo com as seguintes condições: ----------- 

- O registo de qualquer participação pelas entidades com competência 

fiscalizadora e ou queixas apresentadas junto deste Município 

relacionadas com o incumprimento do horário estabelecido, ruído e ou 

ordem pública, por parte do proprietário/explorador do estabelecimento 

abrangido, tem como consequência imediata, sem audiência prévia do 

interessado, o dever de cumprimento do regime de horário de 

funcionamento estabelecido no nº1, do art. 4º do Novo Regulamento de 

Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais (entre as 8 

horas e as 24 horas), deixando, de imediato, de poder beneficiar do 

regime excecional que vier a ser aprovado, ao abrigo da presente 

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

c) Por último, que se proceda à publicação da deliberação que vier 

a ser tomada, sobre a matéria, no estrito cumprimento do disposto no 

art. 56º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------- 

Chaves, 11 de agosto de 2016 ---------------------------------------- 

O Presidente da Câmara (Arqto. António Cabeleira) ------------------- 

Em anexo: Pareceres das entidades externas (ACISAT, Junta de Freguesia 

de Santa Maria Maior, Junta de freguesia de Vidago, Junta de Freguesia 

de de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, Junta de freguesia da Madalena 

e Samaiões e DECO). ------------------------------------------------ 

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, tendo, sobre a matéria, em apreciação, referido o seguinte: 

1 – A Autarquia deve promover a estabilização do regime dos horários 

de funcionamento destes estabelecimentos comerciais, tanto mais que 

os interesses dos respetivos exploradores podem ser antagónicos. ---- 

2 – Nesse sentido, era importante obter a participação da ACISAT, em 

vista à definição, estável, do regime de horários deste tipo de 

estabelecimentos comerciais. ---------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.2. ALARGAMENTO, EXCECIONAL, DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO “BB”. PROPOSTA Nº70/GAP/2016. -- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando que a empresa Ferreira & Ferreira, Lda, proprietária do 

Estabelecimento Comercial denominado “BB”, localizado na Travessa 

Cândido Reis, s/n, em Chaves, veio, através de requerimento com registo 

de entrada nos serviços administrativos deste Município n.º 7897, de 

22 de julho de 2016, solicitar autorização, excecional, para a abertura 

do referido estabelecimento comercial, até às 06h00, durante os meses 
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de julho a setembro/16, conforme documento cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido paras todos os efeitos legais e se anexa à 

presente proposta; -------------------------------------------------- 

Considerando que o referido Estabelecimento Comercial se encontra 

inserido no 3º grupo, nos termos do Regulamento de Horário de 

Funcionamento em vigor no Concelho de Chaves, publicado na II – Série 

do Diário da República nº 206, de 21 de outubro de 2015; ------------ 

Considerando que, de acordo com o disposto no nº 4, do art. 3º, do 

Regulamento de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comercias 

do Município de Chaves, os estabelecimentos comerciais pertencentes 

ao 3º grupo, podem funcionar com o seguinte horário: ---------------- 

a) Das 18 horas até às 4 horas, de segunda-feira a sexta-feira; ----- 

b) Das 15 horas até às 6 horas, aos Sábados; ------------------------ 

c) Das 15 horas até às 4 horas, aos Domingos; ----------------------- 

d) Das 18 horas até às 6 horas, nos dias imediatamente anteriores a 

feriados ou dias Santos. -------------------------------------------- 

desde que cumpridos os seguintes requisitos cumulativos: ------------ 

a) Insonorização do espaço, nos termos legais aplicáveis; ----------- 

b) Colocação de limitadores de som com o respetivo registo; --------- 

c) Funcionamento do estabelecimento com portas e janelas fechadas; -- 

Considerando que o art. 10º, sob a epígrafe “Regime Excecional”, do 

retrocitado Regulamento, prevê que, a requerimento dos interessados, 

a Câmara Municipal poderá aprovar uma proposta de alargamento do 

horário de funcionamento, fixado pelo Regulamento em vigor, para este 

tipo de Estabelecimentos Comerciais. -------------------------------- 

Considerando que as entidades externas consultadas, nos termos do 

previsto no nº5, do art. 10º do referido regulamento, ou seja, a Junta 

de Freguesia de Santa Maria Maior, a DECO e a ACISAT, não se opuseram 

ao alargamento do horário de funcionamento do Estabelecimento 

Comercial em causa, para o período temporal requerido, conforme 

documentos que se anexam à presente proposta; ----------------------- 

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

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

expostas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário, a 

aprovação da seguinte Proposta: ------------------------------------- 

d) Que seja praticada decisão administrativa tendente ao deferimento 
da pretensão formulada pelo interessado, consubstanciada no 

alargamento, excecional, do horário de funcionamento do 

Estabelecimento Comercial em causa, até às 06 horas, para os meses de 

agosto e setembro do corrente ano; ---------------------------------- 

e)  Logo que tal decisão venha a ser prestada, deverá a mesma ser levada 
ao conhecimento do interessado, através da emissão da competente 

notificação, nos termos do disposto no art. 110º e ss do CPA. ------- 

Chaves, 11 de agosto de 2016 ---------------------------------------- 

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

(Arqto. António Cabeleira) ----------------------------------------- 

Em anexo: Pareceres das entidades externas (ACISAT, DECO, e Junta de 

Freguesia de Santa Maria Maior) ------------------------------------- 

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 
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II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL –. 

EXECUTADO: JOSÉ LUÍS DOS SANTOS MARTINS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

105/DAF/2016. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Preliminares --------------------------------------------------- 

1. Na sequência do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 7486, datado do pretérito 

dia 07/07/2016, José Luís dos Santos Martins vem requerer que seja 

autorizado o pagamento em prestações do valor que se encontra em dívida 

e referente a consumos de água efetuados e não pagos. --------------- 

2. Para o efeito, invoca que não dispõe de condições económicas que 

lhe permitam efetuar o pagamento de uma só vez. -------------------- 

3. Assim, sobre a matéria, cumpre-me informar o seguinte, a saber: 

II - Enquadramento Legal ------------------------------------------- 

1. Da análise dos elementos constantes no presente processo, 

verificamos que o requerente tem, de facto, valores em dívida perante 

este Município, a título de consumos de água efetuados e não pagos, 

encontrando-se parte do total da dívida, muito concretamente, a 

quantia de 125.16€, em fase de execução fiscal. -------------------- 

2. Relativamente a este montante, e não obstante se encontrar em 

fase de cobrança coerciva, é, de facto, possível requerer o pagamento 

do mesmo em prestações mensais e iguais, mediante requerimento a 

dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução fiscal, de acordo 

com o disposto no nº1, do art. 196º do CPPT. ----------------------- 

3. Contudo, nestas situações, o pagamento em prestações apenas pode 

ser autorizado desde que se verifique que o executado, pela sua 

situação económica, não pode solver a divida de uma só vez, não devendo 

o número das prestações em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer 

delas ser inferior a 1 unidade de conta no momento da autorização, nos 

termos do disposto no nº 5, do art. 196º do CPPT. ------------------- 

4. Refira-se que a importância a dividir em prestações não 

compreende os juros de mora, que continuam a vencer-se em relação à 

dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento, 

os quais serão incluídos na guia passada pelo funcionário para 

pagamento conjuntamente com a prestação, de acordo com o disposto no 

nº 8, da retrocitada disposição legal. ----------------------------- 

5. Aqui chegados, fácil se torna concluir que o ora peticionário 

não reúne os requisitos necessários para que lhe seja autorizado o 

pagamento em prestações ao abrigo da retrocitada norma, desde logo 

porque tendo em conta o valor total em dívida, não se incluindo aqui, 

pelas razões já expostas, o valor correspondente aos juros, não é 

possível dividir o valor da mesma em prestações mensais superiores a 

uma unidade de conta no momento da autorização, ou seja, superior a 

€102,00. ----------------------------------------------------------- 

V – Proposta ------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

deverá ser adotada a seguinte estratégia procedimental: ------------ 

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião do 

órgão executivo municipal, em vista à tomada de deliberação 

consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão formulada pelo 

peticionário, e consubstanciada no pedido de pagamento em prestações 
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do valor em dívida, com base nas razões expostas no capítulo anterior 

da presente Informação; -------------------------------------------- 

b) No cumprimento do disposto no art. 121º e ss. do CPA, deverá 

tal sentido de decisão administrativa acima proposta ser sujeita a 

audiência prévia dos interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 

dias para permitir ao ora peticionário vir ao procedimento, por 

escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão 

entretanto exarado; ------------------------------------------------ 

c) Por último, nos termos do art. 114º do Código do Procedimento 

Administrativo, deverá o interessado ser notificado da decisão que 

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

d) De imediato, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 

parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira.  

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

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

Chaves, 05 de agosto de 2016. --------------------------------------- 

O Técnico Superior Jurista (Dr. Marcos Barroco) --------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA 

SANDRA LISBOA DE 2016.08.08. ----------------------------------------  

Visto. Concordo com a presente informação, sugerindo-se que a mesma 

seja agendada para a próxima reunião do órgão executivo camarário, em 

vista à adoção de decisão consubstanciada no indeferimento da 

pretensão, de acordo com as razões exaradas nesta informação. À 

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

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

DELGADO, DE 2016-08-08 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

08.08.2016 --------------------------------------------------------- 

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 PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL –. 

EXECUTADO: FLORBELA MARISA DOS SANTOS SOARES MACHADO. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 107/DAF/2016. -------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Preliminares --------------------------------------------------- 

1. Na sequência do requerimento subscrito por Florbela Marisa dos 

Santos Soares Machado, contribuinte n.º 223542300, documento com 

registo de entrada nos serviços desta Autarquia Local n.º 5301, datado 

do pretérito dia 05/05/2016, veio a ser solicitado, pela requerente, 

a autorização de pagamento em prestações de uma dívida referente a 

faturas emitidas a título consumos de água e que não foram pagas. --- 

2. A requerente invoca, para o efeito, que não dispõe de recursos 

económicos que lhe permitam liquidar de uma só vez, o valor em dívida.  

3. Considerando que a requerente invoca a falta de condições 

económicas como fundamento para o não pagamento dos valores em dívida, 

o presente assunto foi encaminhado para a Divisão de Recursos Humanos, 

em vista ao enquadramento do mesmo à luz do Regulamento para Apoio a 

Estratos Sociais Desfavorecidos, em vigor no Concelho de Chaves. ---- 
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4. Através da Informação/Proposta n.º 93/SHSDPC n.º 43/2016, 

produzida pela Divisão de Recursos Humanos/Setor de Habitação Social 

e Desenvolvimento de Projetos Comunitários, no dia 29 de junho de 

2016, tal unidade orgânica informou que não foi possível diligenciar 

sobre as reais condições económico-sociais da executada, “em virtude 

da ausência ao processo de apreciação do pedido de pagamento, em 

prestações, do valor da dívida pendente, relacionada com o consumo de 

água”. ------------------------------------------------------------- 

5. Tal circunstância, de acordo com o disposto na retrocitada 

Informação, “inviabiliza, por completo, a elaboração do competente 

processo de avaliação de avaliação de carência económico-social em 

vista a legitimar, ou não, a pretensão de pagamento em prestações do 

valor da dívida acumulada”. ---------------------------------------- 

6. Sendo certo que a dívida, em causa, é objeto de processo de 

execução fiscal, a correr seus termos nesta Autarquia Local. ------- 

7. Considerando que, pelas razões anteriormente expostas, não foi 

possível concretizar o enquadramento do pedido do interessado no 

Regulamento para Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, em vigor no 

Concelho de Chaves, dado que tal enquadramento está dependente da 

verificação de especiais fragilidades na situação económico-social da 

requerente, a situação individual e concreta deverá ser analisada à 

luz do preceituado no Código do Procedimento e do Processo Tributário 

(CPPT). ------------------------------------------------------------ 

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

1. Atendendo ao facto de que a dívida, em causa, se encontra em fase 

de execução fiscal, é possível, ao abrigo do disposto no nº1, do art. 

196º do CPPT, requerer o pagamento da mesma em prestações mensais e 

iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao 

órgão da execução fiscal. ------------------------------------------ 

2. Sendo certo que o pagamento em prestações pode ser autorizado 

desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, 

não pode solver a divida de uma só vez, não devendo o número das 

prestações em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser 

inferior a 1 unidade de conta no momento da autorização, nos termos 

do disposto no nº 5, do art. 196º do CPPT. ------------------------- 

3. Refira-se que a importância a dividir em prestações não 

compreende os juros de mora, que continuam a vencer-se em relação à 

dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento, 

os quais serão incluídos na guia passada pelo funcionário para 

pagamento conjuntamente com a prestação, de acordo com o disposto no 

nº 8, da retrocitada disposição legal. ------------------------------ 

4. Por força do disposto no n.º 5, do artigo 198º, do CPTT, o 

requerente está dispensado de prestar garantia, sempre que a dívida 

exequenda seja inferior a 2500€. ----------------------------------- 

5. Atenda-se, contudo, que estando dispensada de prestar garantia, 

a falta de pagamento de uma prestação implicará o vencimento imediato 

das seguintes, sem mais, prosseguindo o processo de execução fiscal 

os seus termos, por força do disposto no n.º 4, do artigo 200º, do 

CPPT. -------------------------------------------------------------- 

6. Ora, de acordo com a Informação 0001/DAR/DIV/2016, produzida pela 

Divisão de Águas e Resíduos no dia 21/07/216, contante do presente 

processo administrativo, na presente data, encontra-se em execução 

fiscal o valor de €951.01, acrescido de €185.21 a título de juros1 e 

                                                           
1 Sendo certo que os valores em causa podem sofrer alterações até à 

eventual aprovação do plano de pagamento, em face, designadamente, dos 

juros de mora, bem como de outras dívidas que a requerente possa vir 
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€155.63 a título de custas com o processo de execução fiscal em curso 

nesta Autarquia Local. --------------------------------------------- 

7. Aqui chegados, fácil se torna concluir que, relativamente ao 

critério do valor das prestações, a ora peticionária reúne os 

requisitos necessários para que lhe seja autorizado o pagamento em 

prestações mensais, uma vez que, em face do valor em dívida – €1106.642 

-, é possível fixar o montante de cada prestação num valor superior a 

uma unidade de conta. ----------------------------------------------- 

8. Neste sentido, julgamos, salvo melhor opinião, que o pedido 

formulado pela interessada poderá ser objeto de deferimento, de acordo 

com o seguinte quadro prestacional, a saber: ----------------------- 

N.º de Prestação 

 

Montante Data de Vencimento 

1 

 

€110.66 08/09/2016 

2 

 

€110.66 08/10/2016 

3 

 

€110.66 08/11/2016 

4 

 

€110.66 08/12/2016 

5 

 

€110.66 08/01/2017 

6 

 

€110.66 08/02/2017 

7 

 

€110.66 08/03/2017 

8 

 

€110.66 08/04/2017 

9 

 

€110.66 08/05/2017 

10 

 

€110.70 08/06/2017 

9. Atendendo ao montante em dívida, a requerente encontra-se 

dispensada de prestar garantia, ao abrigo do disposto no n.º 5, do 

artigo 198º, do CPTT, sendo que a falta de pagamento de uma prestação 

implicará o vencimento imediato das seguintes, sem mais, prosseguindo 

o processo de execução fiscal os seus termos, por força do disposto 

no n.º 4, do artigo 200º, do CPPT. --------------------------------- 

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

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

deverá ser adotada a seguinte estratégia procedimental: ------------ 

a) Numa primeira fase, deverá o presente assunto ser agendado para a 
próxima reunião do órgão executivo camarário, em vista a ser adotada 

decisão consubstanciada no deferimento do pagamento do valor da dívida 

que se encontra em fase de cobrança coerciva, leia-se, execução fiscal, 

em prestações, de acordo com o quadro constante do capítulo anterior, 

da presente informação, com base nas razões anteriormente expostas: - 

b) A importância a dividir em prestações não compreende os juros de 

mora, que continuam a vencer-se em relação à dívida exequenda incluída 

em cada prestação e até integral pagamento, os quais serão incluídos 

                                                           

a contrair e que entrem em fase de cobrança coerciva através de 

execução fiscal. ---------------------------------------------------- 
2 Valor da dívida sem os juros, por força do disposto no n.º 8, do 

artigo 196º, do CPPT ------------------------------------------------ 
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na guia passada pelo funcionário para pagamento conjuntamente com a 

prestação, de acordo com o disposto no nº 8, do artigo 196º, do CPPT;  

c) Por força do disposto no n.º 5, do artigo 198º, do CPTT, a 

requerente está dispensada de prestar garantia; -------------------- 

d) Sequencialmente, deverá a interessada ser notificada, nos termos 

do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em 

apreciação; -------------------------------------------------------- 

e) Deverá, ainda, ser dado conhecimento do teor da deliberação que 

vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão executivo 

municipal, aos serviços municipais responsáveis pela condução de 

processos de execução fiscal em curso nesta Autarquia Local; ------- 

f) De imediato, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 

parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira.  

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

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

Chaves, 08 de agosto de 2016. -------------------------------------- 

O Técnico Superior Jurista, (Dr. Marcos Barroco) ------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA 

SANDRA LISBOA DE 2016.08.08. ----------------------------------------  

Visto. Concordo com a presente informação, sugerindo-se que a mesma 

seja agendada para a próxima reunião do órgão executivo camarário. À 

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

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

DELGADO, DE 2016-08-09 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

09.08.2016 --------------------------------------------------------- 

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. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃOFISCAL –

.EXECUTADO: ANDREIA SOFIA FERREIRA DA SILVA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

108/DAF/2016. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Preliminares. -------------------------------------------------- 

1. Na sequência do requerimento subscrito por Andreia Sofia Ferreira 

da Silva, contribuinte n.º 262076110, documento com registo de entrada 

nos serviços desta Autarquia Local n.º 6080, datado do pretérito dia 

24/05/2016, veio a ser solicitado, pela requerente, a autorização de 

pagamento em prestações de uma dívida referente a faturas emitidas a 

título consumos de água e que não foram pagas. --------------------- 

2. Para o efeito, a requerente invoca que não dispõe de 

possibilidades económicas que lhe permitam liquidar a dívida de uma 

só vez. ------------------------------------------------------------ 

3. Considerando que a requerente invoca a falta de condições 

económicas como fundamento para o não pagamento dos valores em dívida, 

o presente assunto foi encaminhado para a Divisão de Recursos Humanos, 

em vista ao enquadramento do mesmo à luz do Regulamento para Apoio a 

Estratos Sociais Desfavorecidos, em vigor no Concelho de Chaves. ---- 
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4. Através da Informação/Proposta n.º 93/SHSDPC n.º 43/2016, 

produzida pela Divisão de Recursos Humanos/Setor de Habitação Social 

e Desenvolvimento de Projetos Comunitários, no dia 29 de junho de 

2016, tal unidade orgânica informou que não foi possível diligenciar 

sobre as reais condições económico-sociais da executada, “em virtude 

da ausência ao processo de apreciação do pedido de pagamento, em 

prestações, do valor da dívida pendente, relacionada com o consumo de 

água”. ---------------------------------------------------------- 

5. Tal circunstância, de acordo com o disposto na retrocitada 

Informação, “inviabiliza, por completo, a elaboração do competente 

processo de avaliação de avaliação de carência económico-social em 

vista a legitimar, ou não, a pretensão de pagamento em prestações do 

valor da dívida acumulada”. ---------------------------------------- 

6. Sendo certo que a dívida, em causa, é objeto de processo de 

execução fiscal, a correr seus termos nesta Autarquia Local. ------- 

7. Considerando que, pelas razões anteriormente expostas, não foi 

possível concretizar o enquadramento do pedido da interessada no 

Regulamento para Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, em vigor no 

Concelho de Chaves, dado que tal enquadramento está dependente da 

verificação de especiais fragilidades na situação económico-social da 

requerente, a situação individual e concreta deverá ser analisada à 

luz do preceituado no Código do Procedimento e do Processo Tributário 

(CPPT). ------------------------------------------------------------ 

8. Ora, atendendo ao facto de que a dívida, em causa, se encontra 

em fase de execução fiscal, é possível, ao abrigo do disposto no nº1, 

do art. 196º do CPPT, requerer o pagamento da mesma em prestações 

mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de 

oposição, ao órgão da execução fiscal. ----------------------------- 

9. Sendo certo que o pagamento em prestações pode ser autorizado 

desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, 

não pode solver a divida de uma só vez, não devendo o número das 

prestações em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser 

inferior a 1 unidade de conta no momento da autorização, nos termos 

do disposto no nº 5, do art. 196º do CPPT. ------------------------- 

10. Refira-se que a importância a dividir em prestações não 

compreende os juros de mora, que continuam a vencer-se em relação à 

dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento, 

os quais serão incluídos na guia passada pelo funcionário para 

pagamento conjuntamente com a prestação, de acordo com o disposto no 

nº 8, da retrocitada disposição legal. ----------------------------- 

11. Por força do disposto no n.º 5, do artigo 198º, do CPTT, o 

requerente está dispensado de prestar garantia, sempre que a dívida 

exequenda seja inferior a 2500€. ----------------------------------- 

12. Atenda-se, contudo, que estando dispensada de prestar garantia, 

a falta de pagamento de uma prestação implicará o vencimento imediato 

das seguintes, sem mais, prosseguindo o processo de execução fiscal 

os seus termos, por força do disposto no n.º 4, do artigo 200º, do 

CPPT. -------------------------------------------------------------- 

13. Ora, de acordo com a Informação n.º 0001/DAR/DIV/2016, produzida 

pela Divisão de Águas e Resíduos no dia 21/07/2016, contante do 

presente processo administrativo, na presente data, encontra-se em 

execução fiscal o valor de €149,25 acrescido de €35.29 a título de 

juros3 e €82.20 a título de custas com o processo de execução fiscal 

em curso nesta Autarquia Local. ------------------------------------ 

                                                           
3 Sendo certo que os valores em causa podem sofrer alterações até à 

eventual aprovação do plano de pagamento, em face, designadamente, dos 
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14. Aqui chegados, fácil se torna concluir que, relativamente ao 

critério do valor das prestações, a ora peticionária reúne os 

requisitos necessários para que lhe seja autorizado o pagamento em 

prestações mensais, uma vez que, em face do valor em dívida – €231.454 

-, é possível fixar o montante de cada prestação num valor superior a 

uma unidade de conta. ---------------------------------------------- 

15. Neste sentido, julgamos, salvo melhor opinião, que o pedido 

formulado pela interessada poderá ser objeto de deferimento, de acordo 

com o seguinte quadro prestacional, a saber: ----------------------- 

N.º de Prestação 

 

Montante Data de Vencimento 

1 

 

€115.72 08/09/2016 

2 

 

€115.73 08/10/2016 

 

16. Atendendo ao montante em dívida, a requerente encontra-se 

dispensada de prestar garantia, ao abrigo do disposto no n.º 5, do 

artigo 198º, do CPTT, sendo que a falta de pagamento de uma prestação 

implicará o vencimento imediato das seguintes, sem mais, prosseguindo 

o processo de execução fiscal os seus termos, por força do disposto 

no n.º 4, do artigo 200º, do CPPT. --------------------------------- 

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

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

deverá ser adotada a seguinte estratégia procedimental: ------------ 

a) Numa primeira fase, deverá o presente assunto ser agendado para a 

próxima reunião do órgão executivo camarário, em vista a ser adotada 

decisão consubstanciada no deferimento do pagamento do valor da dívida 

que se encontra em fase de cobrança coerciva, leia-se, execução fiscal, 

em prestações, de acordo com o quadro constante do capítulo anterior, 

da presente informação, com base nas razões anteriormente expostas: - 

b) A importância a dividir em prestações não compreende os juros de 

mora, que continuam a vencer-se em relação à dívida exequenda incluída 

em cada prestação e até integral pagamento, os quais serão incluídos 

na guia passada pelo funcionário para pagamento conjuntamente com a 

prestação, de acordo com o disposto no nº 8, do artigo 196º, do CPPT;  

c) Por força do disposto no n.º 5, do artigo 198º, do CPTT, a 

requerente está dispensada de prestar garantia; -------------------- 

d) Sequencialmente, deverá a interessada ser notificada, nos termos 

do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em 

apreciação; -------------------------------------------------------- 

e) Deverá, ainda, ser dado conhecimento do teor da deliberação que 

vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão executivo 

municipal, aos serviços municipais responsáveis pela condução de 

processos de execução fiscal em curso nesta Autarquia Local; ------- 

f) De imediato, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 

parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira.  

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

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

Chaves, 08 de agosto de 2016. -------------------------------------- 

O Técnico Superior Jurista (Dr. Marcos Barroco) -------------------- 

                                                           

juros de mora, bem como de outras dívidas que a requerente possa vir 

a contrair e que entrem em fase de cobrança coerciva através de 

execução fiscal. ----------------------------------------------------  
4 Valor da dívida sem os juros, por força do disposto no n.º 8, do 

artigo 196º, do CPPT. ----------------------------------------------- 
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Em anexo: O respetivo processo administrativo. --------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA 

SANDRA LISBOA DE 2016.08.09. ----------------------------------------  

Visto. Concordo com a presente informação, sugerindo-se que a mesma 

seja agendada para a próxima reunião ordinária do órgão executivo, em 

vista à adoção de deliberação, nos termos ora sugeridos. À consideração 

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

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

DELGADO, DE 2016-08-09 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

09.08.2016 --------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL –. 

EXECUTADO: MARIA JOSÉ VILARES MASCARENHAS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

109/DAF/2016. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Preliminares --------------------------------------------------- 

1. Na sequência do requerimento subscrito por Maria José Vilares 

Mascarenhas, contribuinte n.º 193139260, documento com registo de 

entrada nos serviços desta Autarquia Local n.º 5299, datado do 

pretérito dia 05/05/2016, veio a ser solicitado, pela requerente, a 

autorização de pagamento em prestações de uma dívida referente a 

faturas emitidas a título consumos de água e que não foram pagas. --  

2. A requerente juntou, ao pedido, declaração emitida pela Segurança 

Social, confirmando que a requerente não se encontra a receber qualquer 

pensão, subsídio, complemento ou prestação, da parte do Instituto de 

Segurança Social, bem como extrato de remunerações. ----------------- 

3. Considerando que a requerente invoca a falta de condições 

económicas como fundamento para o não pagamento dos valores em dívida, 

o presente assunto foi encaminhado para a Divisão de Recursos Humanos, 

em vista ao enquadramento do mesmo à luz do Regulamento para Apoio a 

Estratos Sociais Desfavorecidos, em vigor no Concelho de Chaves. ---- 

4. Através da Informação/Proposta n.º 93/SHSDPC n.º 43/2016, 

produzida pela Divisão de Recursos Humanos/Setor de Habitação Social 

e Desenvolvimento de Projetos Comunitários, no dia 29 de junho de 

2016, tal unidade orgânica informou que não foi possível diligenciar 

sobre as reais condições económico-sociais da executada, “em virtude 

da ausência ao processo de apreciação do pedido de pagamento, em 

prestações, do valor da dívida pendente, relacionada com o consumo de 

água”. ---------------------------------------------------------- 

5. Tal circunstância, de acordo com o disposto na retrocitada 

Informação, “inviabiliza, por completo, a elaboração do competente 

processo de avaliação de avaliação de carência económico-social em 

vista a legitimar, ou não, a pretensão de pagamento em prestações do 

valor da dívida acumulada”. ---------------------------------------- 

6. Sendo certo que a dívida, em causa, é objeto de processo de 

execução fiscal, a correr seus termos nesta Autarquia Local. ------- 
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7. Considerando que, pelas razões anteriormente expostas, não foi 

possível concretizar o enquadramento do pedido da interessada no 

Regulamento para Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, em vigor no 

Concelho de Chaves, dado que tal enquadramento está dependente da 

verificação de especiais fragilidades na situação económico-social da 

requerente, a situação individual e concreta deverá ser analisada à 

luz do preceituado no Código do Procedimento e do Processo Tributário 

(CPPT). ------------------------------------------------------------ 

8. Ora, atendendo ao facto de que a dívida, em causa, se encontra 

em fase de execução fiscal, é possível, ao abrigo do disposto no nº1, 

do art. 196º do CPPT, requerer o pagamento da mesma em prestações 

mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de 

oposição, ao órgão da execução fiscal. ------------------------------ 

9. Sendo certo que o pagamento em prestações pode ser autorizado 

desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, 

não pode solver a divida de uma só vez, não devendo o número das 

prestações em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser 

inferior a 1 unidade de conta no momento da autorização, nos termos 

do disposto no nº 5, do art. 196º do CPPT. -------------------------- 

10. Refira-se que a importância a dividir em prestações não 

compreende os juros de mora, que continuam a vencer-se em relação à 

dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento, 

os quais serão incluídos na guia passada pelo funcionário para 

pagamento conjuntamente com a prestação, de acordo com o disposto no 

nº 8, da retrocitada disposição legal. ------------------------------ 

11. Por força do disposto no n.º 5, do artigo 198º, do CPTT, o 

requerente está dispensado de prestar garantia, sempre que a dívida 

exequenda seja inferior a 2500€. ----------------------------------- 

12. Atenda-se, contudo, que estando dispensada de prestar garantia, 

a falta de pagamento de uma prestação implicará o vencimento imediato 

das seguintes, sem mais, prosseguindo o processo de execução fiscal 

os seus termos, por força do disposto no n.º 4, do artigo 200º, do 

CPPT. -------------------------------------------------------------- 

13. Ora, de acordo com a Informação n.º 0001/DAR/DIV/2016, produzida 

pela Divisão de Águas e Resíduos no dia 21/07/2016, contante do 

presente processo administrativo, na presente data, encontra-se em 

execução fiscal o valor de €675.36, acrescido de €222.68 a título de 

juros5 e €234.76 a título de custas com o processo de execução fiscal 

em curso nesta Autarquia Local. ------------------------------------- 

14. Aqui chegados, fácil se torna concluir que, relativamente ao 

critério do valor das prestações, a ora peticionária reúne os 

requisitos necessários para que lhe seja autorizado o pagamento em 

prestações mensais, uma vez que, em face do valor em dívida – €910.126 

-, é possível fixar o montante de cada prestação num valor superior a 

uma unidade de conta. ----------------------------------------------- 

15. Neste sentido, julgamos, salvo melhor opinião, que o pedido 

formulado pela interessada poderá ser objeto de deferimento, de acordo 

com o seguinte quadro prestacional, a saber: ------------------------ 

N.º de Prestação Montante Data de Vencimento 

                                                           
5 Sendo certo que os valores em causa podem sofrer alterações até à 

eventual aprovação do plano de pagamento, em face, designadamente, dos 

juros de mora, bem como de outras dívidas que a requerente possa vir 

a contrair e que entrem em fase de cobrança coerciva através de 

execução fiscal. ---------------------------------------------------- 
6 Valor da dívida sem os juros, por força do disposto no n.º 8, do 

artigo 196º, do CPPT ------------------------------------------------ 
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1 €113.76 08/09/2016 

2 €113.76 08/10/2016 

3 €113.76 08/11/2016 

4 €113.76 08/12/2016 

5 €113.76 08/01/2017 

6 €113.76 08/02/2017 

7 €113.76 08/03/2017 

8 €113.80 08/04/2017 

 

16. Atendendo ao montante em dívida, a requerente encontra-se 

dispensada de prestar garantia, ao abrigo do disposto no n.º 5, do 

artigo 198º, do CPTT, sendo que a falta de pagamento de uma prestação 

implicará o vencimento imediato das seguintes, sem mais, prosseguindo 

o processo de execução fiscal os seus termos, por força do disposto 

no n.º 4, do artigo 200º, do CPPT. --------------------------------- 

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

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

deverá ser adotada a seguinte estratégia procedimental: ------------ 

a) Numa primeira fase, deverá o presente assunto ser agendado para a 
próxima reunião do órgão executivo camarário, em vista a ser adotada 

decisão consubstanciada no deferimento do pagamento do valor da dívida 

que se encontra em fase de cobrança coerciva, leia-se, execução fiscal, 

em prestações, de acordo com o quadro constante do capítulo anterior, 

da presente informação, com base nas razões anteriormente expostas: - 

b) A importância a dividir em prestações não compreende os juros de 

mora, que continuam a vencer-se em relação à dívida exequenda incluída 

em cada prestação e até integral pagamento, os quais serão incluídos 

na guia passada pelo funcionário para pagamento conjuntamente com a 

prestação, de acordo com o disposto no nº 8, do artigo 196º, do CPPT;  

c) Por força do disposto no n.º 5, do artigo 198º, do CPTT, a 

requerente está dispensada de prestar garantia; -------------------- 

d) Sequencialmente, deverá a interessada ser notificada, nos termos 

do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em 

apreciação; -------------------------------------------------------- 

e) Deverá, ainda, ser dado conhecimento do teor da deliberação que 

vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão executivo 

municipal, aos serviços municipais responsáveis pela condução de 

processos de execução fiscal em curso nesta Autarquia Local; ------- 

f) De imediato, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 

parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira.  

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

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

Chaves, 08 de agosto de 2016. -------------------------------------- 

O Técnico Superior Jurista(Dr. Marcos Barroco) --------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA 

SANDRA LISBOA DE 2016.08.09. ----------------------------------------  

Visto. Concordo com a presente informação. À reunião de Câmara, em 

vista à adoção de deliberação nos termos preconizados nesta informação 

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

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

DELGADO, DE 2016-08-09 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

09.08.2016 --------------------------------------------------------- 

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

 

 

5. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL –. 

EXECUTADO: MARIA CÂNDIDA DOS SANTOS OLIVEIRA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

110/DAF/2016. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Preliminares --------------------------------------------------- 

1. Na sequência do requerimento subscrito por Maria Cândida dos 

Santos Oliveira, contribuinte n.º 215637178, documento com registo de 

entrada nos serviços desta Autarquia Local n.º 5861, datado do 

pretérito dia 17/05/2016, veio a ser solicitado, pela requerente, a 

autorização de pagamento em prestações de uma dívida referente a 

faturas emitidas a título consumos de água e que não foram pagas. -- 

2. A requerente invoca, para o efeito, que não dispõe de recursos 

económicos que lhe permitam liquidar, de uma só vez, o valor em dívida, 

uma vez que vive no Bloco 2, 3º Esq. do Bairro de Fundo Fomento à 

Habitação, com dois filhos, auferindo um rendimento de €473.00, 

conforme extrato de remunerações cujo teor anexa ao respetivo pedido.  

3. Considerando que a requerente invoca a falta de condições 

económicas como fundamento para o não pagamento dos valores em dívida, 

o presente assunto foi encaminhado para a Divisão de Recursos Humanos, 

em vista ao enquadramento do mesmo à luz do Regulamento para Apoio a 

Estratos Sociais Desfavorecidos, em vigor no Concelho de Chaves. ---- 

4. Através da Informação/Proposta n.º 93/SHSDPC n.º 43/2016, 

produzida pela Divisão de Recursos Humanos/Setor de Habitação Social 

e Desenvolvimento de Projetos Comunitários, no dia 29 de junho de 

2016, tal unidade orgânica informou que não foi possível diligenciar 

sobre as reais condições económico-sociais da executada, “em virtude 

da ausência ao processo de apreciação do pedido de pagamento, em 

prestações, do valor da dívida pendente, relacionada com o consumo de 

água”. ---------------------------------------------------------- 

5. Tal circunstância, de acordo com o disposto na retrocitada 

Informação, “inviabiliza, por completo, a elaboração do competente 

processo de avaliação de avaliação de carência económico-social em 

vista a legitimar, ou não, a pretensão de pagamento em prestações do 

valor da dívida acumulada”. ---------------------------------------- 

6. Sendo certo que a dívida, em causa, é objeto de processo de 

execução fiscal, a correr seus termos nesta Autarquia Local. ------- 

7. Considerando que, pelas razões anteriormente expostas, não foi 

possível concretizar o enquadramento do pedido da interessada no 

Regulamento para Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, em vigor no 

Concelho de Chaves, dado que tal enquadramento está dependente da 

verificação de especiais fragilidades na situação económico-social da 

requerente, a situação individual e concreta deverá ser analisada à 

luz do preceituado no Código do Procedimento e do Processo Tributário 

(CPPT). ------------------------------------------------------------ 

8. Ora, atendendo ao facto de que a dívida, em causa, se encontra 

em fase de execução fiscal, é possível, ao abrigo do disposto no nº1, 

do art. 196º do CPPT, requerer o pagamento da mesma em prestações 
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mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de 

oposição, ao órgão da execução fiscal. ----------------------------- 

9. Sendo certo que o pagamento em prestações pode ser autorizado 

desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, 

não pode solver a divida de uma só vez, não devendo o número das 

prestações em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser 

inferior a 1 unidade de conta no momento da autorização, nos termos 

do disposto no nº 5, do art. 196º do CPPT. ------------------------- 

10. Refira-se que a importância a dividir em prestações não 

compreende os juros de mora, que continuam a vencer-se em relação à 

dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento, 

os quais serão incluídos na guia passada pelo funcionário para 

pagamento conjuntamente com a prestação, de acordo com o disposto no 

nº 8, da retrocitada disposição legal. ----------------------------- 

11. Por força do disposto no n.º 5, do artigo 198º, do CPTT, o 

requerente está dispensado de prestar garantia, sempre que a dívida 

exequenda seja inferior a 2500€. ----------------------------------- 

12. Atenda-se, contudo, que estando dispensada de prestar garantia, 

a falta de pagamento de uma prestação implicará o vencimento imediato 

das seguintes, sem mais, prosseguindo o processo de execução fiscal 

os seus termos, por força do disposto no n.º 4, do artigo 200º, do 

CPPT. -------------------------------------------------------------- 

13. Ora, de acordo com a Informação n.º 0001/DAR/DIV/2016, produzida 

pela Divisão de Águas e Resíduos no dia 21/07/2016, contante do 

presente processo administrativo, na presente data, encontra-se em 

execução fiscal o valor de €205.75, acrescido de €87.40 a título de 

juros7 e €75.60 a título de custas com o processo de execução fiscal 

em curso nesta Autarquia Local. ------------------------------------ 

14. Aqui chegados, fácil se torna concluir que, relativamente ao 

critério do valor das prestações, a ora peticionária reúne os 

requisitos necessários para que lhe seja autorizado o pagamento em 

prestações mensais, uma vez que, em face do valor em dívida – €281.358 

-, é possível fixar o montante de cada prestação num valor superior a 

uma unidade de conta. ---------------------------------------------- 

15. Neste sentido, julgamos, salvo melhor opinião, que o pedido 

formulado pela interessada poderá ser objeto de deferimento, de acordo 

com o seguinte quadro prestacional, a saber: ----------------------- 

N.º de Prestação Montante Data de Vencimento 

1 €140.67 08/09/2016 

2 €140.68 08/10/2016 

 

16. Atendendo ao montante em dívida, a requerente encontra-se 

dispensada de prestar garantia, ao abrigo do disposto no n.º 5, do 

artigo 198º, do CPTT, sendo que a falta de pagamento de uma prestação 

implicará o vencimento imediato das seguintes, sem mais, prosseguindo 

o processo de execução fiscal os seus termos, por força do disposto 

no n.º 4, do artigo 200º, do CPPT. --------------------------------- 

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

                                                           
7 Sendo certo que os valores em causa podem sofrer alterações até à 

eventual aprovação do plano de pagamento, em face, designadamente, dos 

juros de mora, bem como de outras dívidas que a requerente possa vir 

a contrair e que entrem em fase de cobrança coerciva através de 

execução fiscal. ---------------------------------------------------- 
8 Valor da dívida sem os juros, por força do disposto no n.º 8, do 

artigo 196º, do CPPT ------------------------------------------------ 
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Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

deverá ser adotada a seguinte estratégia procedimental: ------------ 

a) Numa primeira fase, deverá o presente assunto ser agendado para a 

próxima reunião do órgão executivo camarário, em vista a ser adotada 

decisão consubstanciada no deferimento do pagamento do valor da dívida 

que se encontra em fase de cobrança coerciva, leia-se, execução fiscal, 

em prestações, de acordo com o quadro constante do capítulo anterior, 

da presente informação, com base nas razões anteriormente expostas: - 

b) A importância a dividir em prestações não compreende os juros de 

mora, que continuam a vencer-se em relação à dívida exequenda incluída 

em cada prestação e até integral pagamento, os quais serão incluídos 

na guia passada pelo funcionário para pagamento conjuntamente com a 

prestação, de acordo com o disposto no nº 8, do artigo 196º, do CPPT;  

c) Por força do disposto no n.º 5, do artigo 198º, do CPTT, a 

requerente está dispensada de prestar garantia; -------------------- 

d) Sequencialmente, deverá a interessada ser notificada, nos termos 

do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em 

apreciação; -------------------------------------------------------- 

e) Deverá, ainda, ser dado conhecimento do teor da deliberação que 

vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão executivo 

municipal, aos serviços municipais responsáveis pela condução de 

processos de execução fiscal em curso nesta Autarquia Local; ------- 

f) De imediato, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 

parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira.  

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

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

Chaves, 08 de agosto de 2016. -------------------------------------- 

O Técnico Superior Jurista (Dr. Marcos Barroco) -------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA 

SANDRA LISBOA DE 2016.08.09. ----------------------------------------  

Visto. Concordo com a presente informação. Á reunião do Órgão 

Executivo, em vista à adoção de deliberação nos termos sugeridos nesta 

informação técnica. À consideração superior. ------------------------ 

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

DELGADO, DE 2016-08-09 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

09.08.2016 --------------------------------------------------------- 

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: 

 

 

1. ANO LETIVO 2016/2017 – VERBAS PARA AUXÍLIOS ECONÓMICOS. INFORMAÇÃO 

DDSC Nº110/SE Nº37/2016. -------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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



                                                                F. 100 

                                                                  _____________________ 
 

Os “Auxílios Económicos” constituem uma modalidade de apoio 

socioeducativo destinada aos alunos inseridos em agregados familiares 

cuja situação económica determina a necessidade de comparticipações 

para fazer face aos encargos com refeições, alojamento, livros e outro 

material escolar, sendo a sua atribuição, no 1º ciclo, uma competência 

dos Municípios. ----------------------------------------------------- 

Considerando que podem beneficiar deste apoio os alunos pertencentes 

aos agregados familiares integrados nos 1.º e 2.ºescalões de 

rendimentos, determinados pelo posicionamento nos escalões de 

rendimento para atribuição de abono de família; --------------------  

Considerando que o Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de Julho de 2015, 

que regulou as condições de aplicação da acção social escolar da 

responsabilidade do Ministério de Educação e Ciência e dos Municípios, 

para o ano letivo 2015/2016, e no que respeita à modalidade de Auxílios 

Económicos, definia os valores mínimos de comparticipação para os 

alunos do 1.º ciclo do ensino básico, tendo os municípios, no âmbito 

das suas atribuições neste domínio, competência para aumentar e 

alargar os apoios da ação social escolar. --------------------------- 

Considerando que o Município de Chaves, no que se refere ao ano letivo 

2015/2016, disponibilizou os seguintes valores, acima dos valores 

mínimos definidos no referido Despacho:  ----------------------------  

Escalão Capitação 1º e 2º anos 3º e 4º anos 

A Escalão 1 do Abono de 

família 

60.00€ 70.00€ 

B Escalão 2 do Abono de 

família 

30.00€ 35.00€ 

Considerando que, o despacho do Gabinete do Secretário de Estado do 

Ensino e da Administração Escolar a regular as condições de aplicação 

da acção social escolar da responsabilidade do Ministério de Educação 

e Ciência e dos Municípios, para o ano letivo 2016/2017, ainda não foi 

publicado, pelo que há necessidade de aprovar os montantes a atribuir, 

em matéria de verbas para auxílios económicos, para que os Agrupamentos 

de Escolas possam, atempadamente, organizar o próximo ano letivo;  --  

Considerando que para o ano letivo 2016/2017, os Agrupamentos de 

Escolas receberam, por parte do Instituto de Gestão Financeira da 

Educação, indicação de uma verba para aquisição de manuais escolares 

para os alunos do 1º ano, do 1ºciclo do ensino básico, de forma a 

garantir a sua gratuitidade para todas as famílias, independentemente 

do seu posicionamento no escalão de rendimento, de acordo com o n.º 1 

do artigo 127.º da Lei n.º 7-A/2016, de 17 de março (Lei do Orçamento 

do Estado);  --------------------------------------------------------  

Considerando que face à gratuitidade dos manuais escolares para todos 

os alunos que vão frequentar o 1º ano, torna-se necessário, no que 

respeita às verbas para auxílios económicos, para os alunos 

posicionados no Escalão A e Escalão B e matriculados no 1º ano, só 

prever a verba para material escolar; -------------------------------   

Considerando que o Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de Julho de 2015, 

previa para os alunos do 1º ano, do 1º ciclo do ensino básico, 

posicionados no Escalão A, o valor mínimo de 13,00€, para material 

escolar e para os posicionados no Escalão B, o valor mínimo de 6,50€;- 

Considerando que de acordo com a alínea hh), do ponto 1, do artigo 

33º, da Lei nº75/2013, de 12 de Setembro, compete à Câmara Municipal 

deliberar no domínio da ação social escolar, designadamente atribuição 

de auxílios económicos.  --------------------------------------------  

Assim, tomo a liberdade de sugerir a aprovação dos seguintes valores 

para o ano letivo 2016/2017:  ---------------------------------------  

VERBAS PARA AUXÍLIOS ECONÓMICOS  ------------------------------------  
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Escalão Capitação 1º ano 2º ano 3º e 4º 

anos 

A Escalão 1 do Abono de 

família 

25.00€ 60,00€ 70.00€ 

B Escalão 2 do Abono de 

família 

12.50€ 30,00€ 35.00€ 

As referidas verbas serão disponibilizadas aos Agrupamentos de 

Escolas, numa só prestação, mediante o número de escalões (A ou B) 

atribuídos aos alunos.  ---------------------------------------------  

No início do ano letivo 2016/2017, após a receção das listas nominais 

com os escalões atribuídos, proceder-se-á à elaboração de proposta, a 

submeter ao executivo camarário, com os valores deste encargo e em 

cumprimento do LCPA, será atribuída a rubrica orçamental e o respetivo 

compromisso.  -------------------------------------------------------  

Caso esta proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade 

sugerir o seu encaminhamento à próxima reunião de Câmara, para 

deliberação.  -------------------------------------------------------  

À Consideração superior.  -------------------------------------------  

Chaves, 04 de agosto de 2016  ---------------------------------------  

A Técnica Superior  -------------------------------------------------  

Dra. Lídia Pinto  ---------------------------------------------------  

*Nota: O valor com este encargo, no ano letivo 2015/2016 foi de 

28.715.00€.  --------------------------------------------------------  

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ENG. 

CARLOS FRANÇA DE 2016.08.05  ----------------------------------------  

Visto. Concordo. À Consideração do Senhor Diretor de Departamento.--- 

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

DELGADO, DE 2016-08-10 ---------------------------------------------- 

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 

10.08.2016 --------------------------------------------------------- 

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

 

 

2. NORMAS DE COMPARTICIPAÇÃO DOS PASSES ESCOLARES DOS ALUNOS 

CARENCIADOS QUE FREQUENTAM O ENSINO SECUNDÁRIO - ANO LETIVO 

2016/2017.----------------------------------------------------------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No sentido de planificar o ano letivo 2016/2017, em matéria de apoios 

aos alunos carenciados que frequentam o ensino secundário, uma vez que 

o Município de Chaves tem vindo a apoiar, ao longo destes anos, através 

da comparticipação dos passes escolares dos alunos que frequentam o 

ensino secundário, não só como forma de promover a frequência do ensino 

secundário, que passou a frequência obrigatória, mas também como forma 

de apoiar as famílias mais carenciadas.  ----------------------------  

Considerando que compete à Câmara Municipal deliberar no domínio da 

ação social escolar de acordo com o disposto na alínea hh), do ponto 

I, do artigo 33.º, da Lei n.º75/22013 de 12 de Setembro, tomo a 

liberdade de sugerir ao executivo municipal que aprove as seguintes 

normas com vista à sua implementação no ano letivo 2016/2017:  ------  
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A)Normas de comparticipação dos passes escolares dos alunos 

carenciados que frequentam o ensino secundário  ---------------------  

1.1. A comparticipação a 100% dos passes dos alunos provenientes da 

Escola Professor Nuno Rodrigues e do Patronato de Vilar de Nantes;  -  

1.2. A comparticipação no valor de 100%, 50% e 25% dos passes dos 

alunos que frequentam o Ensino Secundário e que apresentam 

dificuldades económicas;  -------------------------------------------  

Na avaliação dos pedidos de comparticipação, deverão ser considerados:  

a) O Escalão atribuído pelo Serviço de Ação Social Escolar do respetivo 

Agrupamento de Escolas;  --------------------------------------------  

- Comparticipação a 100% - Situações de grave carência identificadas 

pelas direções dos Agrupamentos de Escolas, Juntas de Freguesia ou 

pelo próprio, com verificação e confirmação por parte do setor de 

educação;  ----------------------------------------------------------  

- Comparticipação a 50% - Alunos com o escalão A;  ------------------  

- Comparticipação a 25% - Alunos com o escalão B ou inseridos em 

famílias que comprovadamente aufiram rendimentos reduzidos,  --------  

Após a receção e avaliação dos pedidos de comparticipação, para o ano 

letivo 2016/2017, proceder-se-á à elaboração de proposta, a submeter 

ao executivo camarário, com os valores deste encargo e em cumprimento 

do LCPA, será atribuída a rubrica orçamental e o respetivo compromisso.  

Caso esta proposta mereça concordância por parte de V. Exa, que a 

mesma seja encaminhada para a próxima reunião de Câmara Municipal para 

deliberação.  -------------------------------------------------------  

À consideração superior,  -------------------------------------------  

Chaves, 04 de agosto de 2016  ---------------------------------------  

A Técnica Superior  -------------------------------------------------  

(Drª Lídia Pinto)  --------------------------------------------------  

Nota: O valor com este encargo no ano letivo 2015/2016 foi de cerca 

de 8.355,87€  -------------------------------------------------------  

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ENG. 

CARLOS FRANÇA DE 2016.08.08  ----------------------------------------  

Visto. Concordo. À Consideração do Senhor Diretor de Departamento.--- 

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

DELGADO, DE 2016-08-10 ---------------------------------------------- 

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 

10.08.2016 --------------------------------------------------------- 

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

 

 

3. NORMAS DE COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE 4_18 DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM 

A ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA - ANO LETIVO 2016/2017. INFORMAÇÃO DDSC 

Nº126/SE Nº42/2016. ------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e justificação ----------------------------------- 

O Município de Chaves, de acordo com o Decreto-Lei nº299/84, de 05 de 

Setembro, é responsável pela organização e o controlo do funcionamento 

dos transportes escolares, e no âmbito dessas competências, organiza 

todos os anos lectivos o respectivo Plano de Transporte Escolar. ---- 
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Considerando que o Decreto-Lei nº 186/2008 de 19 de Setembro, criou 

um título de transporte, o passe 4_18, que se destina a todas as 

crianças e jovens, do 4 aos 18 anos, inclusive, que não frequentem o 

ensino superior, que não se encontrem abrangidos pelos transportes 

escolares estabelecidos no Decreto-Lei nº299/84, de 5 de Setembro e 

que sejam beneficiários do escalão A ou do escalão B da Ação Social 

Escolar ou inseridos em famílias que comprovadamente aufiram 

rendimentos reduzidos, (cumpram o critério estabelecido na alínea c) 

do nº2, do artigo 3-A, da Portaria nº272/2011, de 23 de Setembro, 

alterada pela Portaria nº36/2012, de 8 de Fevereiro); -------------- 

Considerando que no ano letivo 2015/2016, o Município de Chaves apoiou 

a 100% e a 50%, os encargos com aquisição do referido título de 

transporte dos alunos que frequentavam a escolaridade obrigatória e 

que eram beneficiários do escalão A ou B; --------------------------- 

Considerando que o Título de Transporte passe 4¬_18, tem os seguintes 

descontos: --------------------------------------------------------- 

-60% para os alunos com o Escalão A; ------------------------------- 

-25% para os alunos com o escalão B; ------------------------------- 

-25% para os alunos inseridos em famílias com rendimentos reduzidos; 

Considerando que no âmbito dos transportes Urbanos de Chaves (TUC), a 

Empresa Concessionária do serviço – “Auto Viação do Tâmega”, no seu 

tarifário prevê o referido passe: ----------------------------------- 

- Passe mensal 4¬_18 escalão A – 9,60€ (com 60% de desconto); ------- 

- Passe mensal 4¬_18 escalão B – 18,00€ (com 25% de desconto); ------ 

- Passe mensal 4¬_18 alunos inseridos em famílias com rendimentos 

reduzidos – 18,00€ (com 25% de desconto); --------------------------- 

Considerando que a aquisição do referido título é uma despesa acrescida 

para as famílias com baixos rendimentos; ---------------------------- 

Considerando que compete à Câmara Municipal deliberar no domínio da 

ação social escolar, de acordo com o disposto na alínea hh), do ponto 

I, do artigo 33.º, da Lei n.º75/22013, de 12 de Setembro. ----------- 

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

Assim e no sentido de planificar o apoio financeiro aos alunos que 

frequentam a escolaridade obrigatória e que, no próximo ano letivo, 

utilizarão os Transportes Urbanos de Chaves, através do passe 4_18, 

tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que aprove as 

seguintes normas com vista à sua implementação no ano letivo 

2016/2017:---------------------------------------------------------- 

A)Normas de acesso ao apoio financeiro para os alunos que no âmbito 

do passe 4_18 utilizam os Transportes Urbanos de Chaves (linha 1 e 2)- 

1- Comparticipação a 100% (do valor 9,60€) - Alunos com o escalão A; 

- Comparticipação a 50% (do valor 18,00€) - Alunos com o escalão B ou 

escalão social + (alunos com rendimentos reduzidos); ---------------- 

- Não atribuição de comparticipação - Alunos sem escalão. ----------- 

2- Este apoio destina-se a todos os alunos que frequentam a 

Escolaridade obrigatória e que não se encontram abrangidos pelo 

transporte escolar previsto no Decreto – Lei nº 299/84, de 05 de 

setembro. ---------------------------------------------------------- 

3- Os interessados deverão adquirir os passes nos escritórios da Auto 

Viação do Tâmega, Lda, e preencher a ficha de pedido de comparticipação 

no Centro Cultural – setor de transportes escolares - devendo 

acompanhar o referido pedido com a apresentação do passe 4_18 

adquirido; --------------------------------------------------------- 

4- O reembolso das referidas comparticipações será efetuado no final 

de cada período, dezembro, abril e junho, mediante a apresentação dos 

respetivos comprovativos de despesa nos serviços de contabilidade do 

Município; --------------------------------------------------------- 
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5- Será garantida a presença de um ou dois vigilantes (de acordo com 

o número de crianças que frequentam o Centro Escolar e que venham a 

utilizar esta modalidade) na Linha 1 dos Transportes Urbanos de Chaves 

(Abobeleira II – Centro de F. Profissional / Centro F. Profissional – 

Abobeleira II), no horário das 8h.30, partida para o Centro Escolar, 

e no horário das 17h.30, saída do Centro Escolar, sendo o encargo com 

os respetivos passes dos vigilantes, a suportar pelo Município de 

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

B)Condições de operacionalização das normas ------------------------- 

Após a receção e avaliação dos pedidos de comparticipação, para o ano 

letivo 2016/2017, proceder-se-á à elaboração de proposta, a submeter 

ao executivo camarário, com os valores deste encargo e em cumprimento 

do LCPA, será atribuída a rubrica orçamental e o respetivo 

compromisso.-------------------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância por parte de V. Exa, que a 

mesma seja encaminhada para a próxima reunião de Câmara Municipal para 

deliberação. ------------------------------------------------------- 

À consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 04 de agosto de 2016 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

(Drª Lídia Pinto) --------------------------------------------------- 

*Nota: O valor deste encargo no ano letivo 2015/2016 foi de 4.892,50€- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ENG. 

CARLOS FRANÇA DE 2016.08.08  ----------------------------------------  

Visto. Concordo. À Consideração do Senhor Diretor de Departamento.--- 

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

DELGADO, DE 2016-08-10 ---------------------------------------------- 

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 

10.08.2016 --------------------------------------------------------- 

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

 

 

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

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

Paula Cristina Barros Teixeira Santos, iniciando a sua participação 

na reunião quando eram 10:00 horas. -------------------------------- 

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

 

 

4. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 

ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA NOS JARDINS-DE-INFÂNCIA DO CONCELHO DE 

CHAVES – ANO LETIVO 2016-2017 INFORMAÇÃO DDSC Nº127/SE Nº43/2016. --- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

De acordo com o despacho conjunto nº300/97 de 4 de Setembro, que aprova 

as normas que regulam a comparticipação dos pais e encarregados de 

educação no custo das componentes não educativas dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar, torna-se necessário determinar a 

comparticipação familiar, para o ano letivo 2016/2017, pela utilização 

das Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) nos Jardins de 

Infância da rede pública do concelho, que oferecem esta componente e 
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que se destinam a assegurar o acompanhamento das crianças na educação 

pré-escolar antes ou depois do período diário de atividades educativas 

e no período da refeição. ------------------------------------------- 

- Considerando que a frequência das Atividades de Animação e de Apoio 

à Família, no ano letivo 2015/2016, foi a seguinte: ----------------- 

 

Agrupamento 

 

 

Jardins de Infância 

 

Nº Alunos 

Agrupamento de Escolas  

Dr. Júlio Martins 

Jardim de Infância de Vila Verde da 

Raia 

10* 

Jardim de Infância do Centro Escolar 

Sta Cruz, Trindade 

 

60* 

Jardim de Infância de Santo Estevão 11 

Jardim de Infância de Mairos  7* 

Agrupamento de Escolas  

Dr. António Granjo 

Jardim de Infância de Chaves 45* 

Jardim de Infância de Nantes 10* 

Jardim de Infância do Caneiro 31* 

Jardim de Infância de Outeiro Jusão 10* 

Jardim de Infância de Valdanta 7* 

Jardim de Infância de Casas Novas 8* 

 

Agrupamento de Escolas  

Fernão de Magalhães 

 

 

Jardim de Infância de Vidago 

 

25* 

* Número total de crianças a frequentar os diversos períodos -------- 

- Considerando que da avaliação* efetuada e remetida pelas educadoras 

responsáveis dos referidos Jardins – de – Infância, via correio 

eletrónico, das “Atividades de Animação e de Apoio à Família” 

desenvolvidas, no ano letivo 2015/2016, pode considerar-se que 

decorreram em boas condições, havendo a salientar o bom desempenho 

geral dos profissionais colocados, no âmbito da prestação de serviços 

promovida entre o Município de Chaves e a Empresa “Geração Solidária”;- 

- Considerando que no próximo ano letivo, 2016/2017, as Atividades de 

Animação e de Apoio à Família, irão ser alargadas ao Jardim de Infância 

de Bustelo; --------------------------------------------------------- 

- Considerando que de acordo com a alínea hh), do ponto 1, do artigo 

33º, da Lei nº75/2013, de 12 de Setembro, compete à Câmara Municipal 

deliberar no domínio da ação social escolar. ------------------------ 

Assim e face ao exposto propõe-se a V. Exa o seguinte: -------------- 

a) Aprovação dos valores da comparticipação familiar da componente 

sócio - educativa de apoio à família prolongamento de horário - para 

o ano letivo de 2016/2017, na rede pública da educação pré-escolar, 

mantendo-se os valores fixados no ano letivo 2015/2016; ------------- 

*/ Escalão Mensalidade 

 

 

 

Manhã 

 

1º prolongamento 

A € 1.25 

B € 2.50 

C € 5.00 

 

2º prolongamento  

A Isento 

B € 5.00 

C € 10.00 

 

 

Tarde 

 

3º prolongamento 

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

 

4º prolongamento 

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 
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b) Que sejam aprovadas as normas regulamentares da componente de apoio 

à família para vigorarem no ano letivo 2016/2017; ------------------- 

c) Sempre que, com base numa cuidada análise socioeconómica do agregado 

familiar, se conclua pela especial onerosidade do referido encargo, 

poderá ser dispensado o seu pagamento mediante deliberação de Câmara 

e tendo como fundamentação relatório elaborado pelo respetivo 

Agrupamento de Escolas. --------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância por parte de V. Exa., sugere-

se o seu encaminhamento para a próxima reunião de Câmara Municipal.-- 

Posteriormente, dar-se-á o devido conhecimento aos Agrupamentos. ---- 

À consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 04 de agosto 2016 ------------------------------------------- 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

Dra. Lídia Pinto ---------------------------------------------------- 

Em anexo: Normas regulamentares da componente de apoio à família ---- 

Avaliações dos Jardins de Infância às Atividades de Animação e Apoio 

à Família ----------------------------------------------------------- 

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

Normas Regulamentares das Atividades de Animação e de Apoio à família 

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

Ano letivo 2016/2017 ------------------------------------------------ 

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

As Atividades de Animação e de Apoio à Família, procuram dar uma 

resposta direta às necessidades das famílias que frequentam a Educação 

Pré-Escolar e encontra-se substanciada em todos os tempos que ficam 

para além das 25 horas curriculares: as entradas, os almoços e os 

tempos depois das atividades educativas. ---------------------------- 

As Atividades de Animação de Apoio à Família destinam-se às crianças 

cujos encarregados de educação não dispõem de horários compatíveis com 

o funcionamento normal do Jardim-de-infância e decorrem nos seguintes 

jardins-de-infância: ----------------------------------------------- 

Agrupamento Jardins de Infância 

Agrupamento de Escolas  

Dr. Júlio Martins 

Jardim de Infância de Vila Verde da 

Raia 

Jardim de Infância do Centro Escolar 

Sta Cruz, Trindade 

Jardim de Infância de Santo Estevão 

Jardim de Infância de Mairos  

Jardim de Infância de Bustelo 

Agrupamento de Escolas  

Dr. António Granjo 

Jardim de Infância de Chaves 

Jardim de Infância de Nantes 

Jardim de Infância do Caneiro 

Jardim de Infância de Outeiro Jusão 

Jardim de Infância de Valdanta 

Jardim de Infância de Casas Novas 

Agrupamento de Escolas  

Fernão de Magalhães 

Jardim de Infância de Vidago 

PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO------------------------------------------- 

As Atividades de Animação e de Apoio à Família são planificadas pelos 

órgãos competentes dos agrupamentos de escolas, tendo em conta as 

necessidades dos alunos e das famílias, em articulação com o Município, 

sendo da responsabilidade dos educadores titulares de grupo assegurar 

a supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das referidas 

atividades, por parte dos monitores contratados para o efeito. ------ 
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A Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural - Setor de Educação é 

a responsável pela gestão desta componente em articulação com os 

respetivos Agrupamentos de Escolas/educadoras titulares. ------------ 

Cada monitor tem, diariamente, sob a sua responsabilidade entre 6 a 

20 crianças. -------------------------------------------------------- 

Funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) 

1. PERÍODOS DAS AAAF ------------------------------------------------ 

As AAAF decorrem em dois períodos. O período da manhã e período da 

tarde. ------------------------------------------------------------- 

O período da manhã consiste na receção das crianças que chegam ao 

estabelecimento de ensino e no seu entretenimento durante a sua 

permanência até ao momento em que estas entram em horário escolar e 

na oferta do serviço de refeições. Este período subdivide-se em dois: 

1º e 2º prolongamento. ---------------------------------------------- 

O período da tarde consiste na receção das crianças que saem do horário 

escolar até ao momento que são entregues aos encarregados de educação. 

O período da tarde divide-se em dois, o 3º e 4º prolongamento. ------ 

2. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ---------------------------------------- 

O horário de funcionamento do período da manhã e do período da tarde 

pode variar de acordo com o horário do estabelecimento de ensino, mas 

de uma forma geral, o horário será o seguinte: ---------------------- 

Período Nível de Ensino Horário 

 

Manhã 

 

1º 

Prolongamento 

 

Jardim de Infância 

08h00 às 09h00 

ou 

08h30 às 09h00 

 

2º 

Prolongamento 

 

Jardim de Infância 

12h00 às 13h30 

ou 

12h00 às 14h00 

 

Tarde 

 

3º 

Prolongamento 

 

Jardim de Infância 

15h30 às 17h30 

ou 

16h00 às 17h30 

 

4º 

Prolongamento 

 

Jardim de Infância 

17h30 às 18h30 

ou 

17h30 às 19h00 

3. INSCRIÇÃO -------------------------------------------------------- 

As inscrições para as AAAF devem ser feitas anualmente pelos 

interessados, junto do Agrupamento de Escolas ou do(a) educador(a) do 

respetivo jardim-de-infância. --------------------------------------- 

A Inscrição para frequentar as AAAF, não implica integração imediata 

no mesmo, pois a mesma só será aceite depois de observados os seguintes 

requisitos: -------------------------------------------------------- 

- Ficha de inscrição acompanhada dos elementos requeridos; ---------- 

- Inexistência de dívidas de anos anteriores. ----------------------- 

Após a receção das candidaturas, será afixada, posteriormente, nos 

estabelecimentos de ensino, as listagens com o nome das crianças em 

condições de poderem frequentar as AAAF. ---------------------------- 

4. SELECÇÃO --------------------------------------------------------- 

No ato da seleção será dada prioridade às crianças: ----------------- 

1) Cujos encarregados de educação não disponham de horário 

compatível;--------------------------------------------------------- 

2) Cuja situação sócio familiar assim o justifique. ----------------- 

5. NÚMERO MÍNIMO E MÁXIMO DE CADA GRUPO ----------------------------- 

Os grupos de crianças que frequentam as AAAF deverão ter um número 

mínimo de 06 alunos e um número máximo de 20 alunos. ---------------- 

6. FALTAS / PRESENÇAS ----------------------------------------------- 
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Sem prejuízo do referido no ponto seguinte, qualquer que seja o número 

de faltas da criança nas AAAF, estas não afetarão o valor da 

mensalidade estipulada e em vigor à data. --------------------------- 

7. DESISTÊNCIAS /EXCLUSÕES ------------------------------------------ 

As desistências só serão efetivadas após a receção do pedido, por 

escrito, dirigido à coordenadora, ou responsável do respetivo jardim-

de-infância, que posteriormente reencaminhará para a Divisão de 

Desenvolvimento Social e Cultural - Setor de Educação --------------- 

As desistências requeridas após o dia 8 de cada mês, obrigam os 

encarregados de educação ao pagamento total da mensalidade do mês 

referente à data de desistência. ------------------------------------ 

O incumprimento de duas mensalidades, sem justificação, levará 

automaticamente à exclusão. ----------------------------------------- 

8. MENSALIDADE ------------------------------------------------------ 

Conforme o regulamentado pelo Despacho Conjunto 300/97, de 4 de 

Setembro, as componentes não educativas são comparticipadas pelas 

famílias, de acordo com as respetivas condições socioeconómicas. ---- 

Assim, o pagamento da mensalidade das AAAF, decorrerá de acordo com o 

escalão atribuído à criança pelas entidades competentes. ------------ 

Os valores da mensalidade das AAAF, encontram-se resumidos no quadro 

seguinte: ---------------------------------------------------------- 

Período Escalão Mensalidade 

 

 

 

Manhã 

 

1º Prolongamento 

A € 1.25 

B € 2.50 

C € 5.00 

 

2º Prolongamento  

A Isento 

B 5.00€ 

C 10,00€ 

 

 

Tarde 

 

3º Prolongamento 

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

 

4º Prolongamento 

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

Na eventualidade de haver irmãos a frequentar o prolongamento, 

efetuar-se-á um desconto de 50% em cada irmão. ---------------------- 

9. PAGAMENTO -------------------------------------------------------- 

O pagamento das AAAF é efetuado entre o dia 1 e o dia 15 de cada mês, 

na Secção de Atendimento do Município de Chaves e tem início no mês 

de outubro e término no mês de junho, inclusive, do ano letivo 

2016/2017. --------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ENG. 

CARLOS FRANÇA DE 2016.08.05.  ---------------------------------------  

Visto. Concordo. À Consideração do Senhor Diretor de Departamento.--- 

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

DELGADO, DE 2016-08-10 ---------------------------------------------- 

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 

10.08.2016 --------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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5. PLANO DE ATIVIDADES – 2016/2017 – SETOR DE JUVENTUDE E DESPORTO. 

INFORMAÇÃO Nº 132/2016. PARA CONHECIMENTO. -------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

ATIVIDADES DESTINATÁRIOS DATA LOCAL 

Atividade Física 

Sénior 

População a 

partir dos 50 

anos 

 

19 de setembro de 

2016 a 17 de junho de 

2017 

 

segundas, terças, 

quartas e quintas  

das 17h30 às 18h30 

 

Sábados  

das 16h30 às 17h30 

Pavilhão e 

Piscina 

Municipal 

Corrida da Liberdade 
População em 

geral 
25 de abril de 2017 

Ruas da Cidade 

e Ciclovia 

 

Marcha da Liberdade 

 

População em 

geral 
25 de abril de 2017 

Ruas da Cidade 

e Ciclovia 

Encontro Municipal 

de Futsal Infantil 

Crianças dos 7 

aos 12 anos 
25 de abril de 2017 

Pavilhão 

Municipal de 

Chaves 

14º Torneio de 

Futsal Inter-

Freguesias do 

Concelho de Chaves 

Atletas das 

Freguesias do 

Concelho de 

Chaves 

Março a Junho de 

2017 

Polidesportivo

s das 

Freguesias  

Pavilhão 

Municipal 

Descida do Tâmega em 

Canoa 

População em 

geral 
Junho de 2017 

Rio Tâmega, 

desde a ponte 

de Vila Verde 

da Raia 

Caminhada Ambiental 

pelas margens do 

Tâmega 

População em 

Geral 
Junho de 2017 

Margens do 

Tâmega, desde 

Vila Verde da 

Raia 

Jogos Populares de 

Aquae Flaviae – 

Festa dos Povos 

Atletas das 

Freguesias do 

Concelho de 

Chaves 

Agosto de 2017 

Jardim Público 

e margem 

esquerda do 

Rio Tâmega, 

junto à ponte 

pedonal 

Caminhadas 
População em 

geral 

Maio a setembro de 

2017 
A designar 

Projeto Viver a 

Escola, adaptação ao 

meio aquático 

Alunos dos 

jardins de 

Infância do 

Concelho de 

Chaves 

Março Abril e Maio 

de 2017 

Piscina 

Municipal 

Jogos Tradicionais – 

Dia Mundial da Saúde  

Alunos do 1º 

Ciclo do 

Concelho de 

Chaves 

Abril de 2017 

Escolas do 1º 

Ciclo do 

Concelho de 

Chaves 
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Escola de Atletismo 

de Chaves 

(em colaboração com 

o Hóquei Clube 

Flaviense e a 

Associação da 

Atletismo de Vila 

Real) 

 

Crianças e 

Jovens do 

Concelho de 

Chaves 

Outubro de 2016  

a julho de 2017 

Terças e quintas das 

18h30 às 20h00 

Pavilhão da 

Escola 

Francisco 

Gonçalves 

Carneiro 

9. De acordo com o referido Plano de Atividades, as estimativas 

orçamentais para a realização e implementação do mesmo é de 48.500,00€ 

(a este valor acresce o IVA à taxa legal em vigor). ----------------- 

10. Como metodologia a adotar, propomos que, atempadamente, antes da 

realização de cada atividade seja feita uma informação técnica, com a 

descrição e proposta de despesa de cada uma. Se ao longo da época o 

Municipio entender levar a efeito outras atividades proceder-se-á da 

mesma forma. -------------------------------------------------------- 

II – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto e considerando que estas atividades são de 

interesse municipal, tomo a liberdade de propor ao Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, Arq. António Cabeleira, o seguinte: --------------- 

a) Aprovação da realização das atividades, pelo Setor de Juventude e 

Desporto, para a época 2016/2017, as quais constam no quadro sinótico 

do ponto nº 8 anterior; --------------------------------------------- 

b) Caso esta proposta seja aprovada, que a mesma seja encaminhada à 

próxima reunião de Câmara para conhecimento. ------------------------ 

À consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 09 agosto de 2016 ------------------------------------------- 

O Técnico Superior, ------------------------------------------------- 

(Maciel Duque) ------------------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ENG. 

CARLOS FRANÇA DE 2016.08.09  ----------------------------------------  

Visto. Concordo. À Consideração do Senhor Diretor de Departamento.--- 

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

DELGADO, DE 2016-08-10 ---------------------------------------------- 

Visto. O mérito do plano de atividades, ora, proposto, deverá ser 

ponderado pela estrutura politica municipal responsável. ------------ 

Em caso de aprovação superior do mesmo, deverá o respetivo documento 

ser levado ao conhecimento da Câmara Municipal. --------------------- 

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

10.08.2016 --------------------------------------------------------- 

Visto. Aprovo à reunião do Executivo Municipal para conhecimento. --- 

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

Sobre esta matéria, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, 

Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo tecido, 

sobre a mesma, os seguintes comentários: ---------------------------- 

A Autarquia deve apoiar este sector, sendo de incentivar, 

crescentemente, as associações desportivas, no sentido de serem 

dinamizadas as diversas atividades desportivas, realidade que irá 

permitir uma melhor integração dos jovens do Concelho, criando 

condições para uma saudável ocupação dos seus tempos livres. -------- 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento do referido plano de 

atividades.--------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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6. REVISÃO DO VALOR DA RENDA. GRACIOSA VARELA FONTOURA, BLOCO: 8A – 

2ESQ (BAIRRO SOCIAL DO AREGOS). INFORMAÇÃO 113/SHSDPC/50/2016.------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 1. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2016.08.10. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral, Dr. Marcelo Delgado. ------------- 

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

DELGADO, DE 2016-08-11. --------------------------------------------- 

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 

11.08.2016 --------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de Câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ESTEVÃO – APOIO FINANCEIRO RELATIVO AO 

ANO LETIVO 2015/2016 . PROPOSTA N.º 71/GAP/16 ----------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Exposição de Motivos ----------------------------------------- 

A Junta de Freguesia de Santo Estevão veio, através do ofício em anexo, 

solicitar a continuidade do apoio financeiro, no valor de 3.000,00€, 

referente ao ano letivo 2015/2016, para suportar as despesas com a 

trabalhadora que tem apoiado o funcionamento da Escola EB1 de Stº 

Estevão, a tempo parcial. ------------------------------------------- 

Considerando que, no que respeita ao ano letivo 2014/2015 o Município 

de Chaves atribuiu uma comparticipação financeira, à Junta de 

Freguesia de Santo Estevão, no valor de 3.000,00€ (três mil euros), 

para apoiar o pagamento da mencionada trabalhadora; ----------------- 

Considerando que a Escola EB1 de Stº Estevão é designada como uma 

Escola de acolhimento, uma vez que integra os alunos provenientes da 

“Escola de Artes e Ofícios Professor Nuno Rodrigues”, que frequentavam 

a Escola EB1 de Campo de Cima e que foi encerrada com a abertura do 

Centro Escolar, os alunos da Escola EB1 de Faiões, que encerrou no ano 

letivo 2012/2013 e a maior parte dos alunos que frequentavam a Escola 

EB1 de Águas Frias, encerrada no ano letivo 2014/2015. -------------- 

Considerando que no ano letivo 2015/2016, frequentaram o 1º ciclo da 

referida Escola 40 alunos, com cerca de 39 a utilizar o serviço de 

refeições, para além de 12 crianças da educação pré-escolar, que também 

usufruíram de refeições;---------------------------------------------  

Considerando que a Escola EB1 de Stº Estevão só dispõe de uma 

trabalhadora a tempo inteiro que apoia o edifício do 1º ciclo, o que 

é manifestamente insuficiente para o número de alunos que utiliza o 

serviço de refeições, pelo que o apoio dado pela trabalhadora 



                                                                F. 112 

                                                                  _____________________ 
 

disponibilizada pela Junta de Freguesia de Stº Estevão é muito útil e 

necessário;--------------------------------------------------------- 

Considerando que este apoio financeiro, por parte do Município, teve 

início no ano letivo 2009/2010 com a implementação do serviço de 

refeições, na retro mencionada Escola, que por motivos de não dispor 

de recursos humanos a tempo inteiro, a referida Junta de Freguesia 

disponibilizou uma trabalhadora para acompanhar os alunos no período 

de almoço, proceder á lavagem de louças e posteriormente á limpeza 

desse espaço;------------------------------------------------------- 

Considerando que com a entrada em vigor da Lei nº75/2013 de 12 de 

Setembro, e de acordo com a alínea j), do nº1, do artigo 25º, do anexo 

I, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

“deliberar sobre formas de apoio às Juntas de Freguesia no quadro da 

promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios da 

população”.---------------------------------------------------------  

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

Assim e face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir a atribuição do 

apoio financeiro à Junta de Freguesia de Santo Estevão no valor de 

3.000,00€ (três mil euros), referente ao ano letivo 2015/2016, 

devendo, a mesma, na altura da respetiva liquidação, apresentar as 

certidões de não dívidas à Segurança Social e Finanças*. ------------ 

Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a 

liberdade de sugerir a seguinte metodologia: ------------------------ 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição da rubrica orçamental, bem, como, do 

respetivo compromisso, em cumprimento com o LCPA; ------------------- 

b) O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à próxima 

reunião de Câmara para deliberação. --------------------------------- 

Caso esta proposta seja aprovada e nos termos da alínea j), do nº1, 

do artigo 25º, do anexo I, da Lei nº75/2013, de 12 de Setembro, deve 

a mesma ser encaminhada à próxima Assembleia Municipal, para que seja 

sancionada pelo referido órgão. ------------------------------------- 

Chaves, 2 de Agosto de 2016------------------------------------------ 

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

Arq. António Cabeleira ----------------------------------------------

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

*De acordo com a informação prestada pela Divisão de Gestão Financeira 

a Junta de Freguesia de Stº Estevão deu acesso à consulta da sua 

situação tributária e contributiva, pelo que está dispensada da 

apresentação dos referidos documentos. ------------------------------ 

Obs. Uma vez que o Município de Chaves não está dotado de regulamento 

municipal para atribuição de apoios às Juntas de Freguesia, deve ser 

feita uma análise casuística deste apoio financeiro. ---------------- 

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, tendo, sobre o mesmo, tecido os seguintes comentários: ----- 

1 – A situação descrita na proposta, em apreciação, é bastante 

irregular. --------------------------------------------------------- 

2 – A escola, em causa, pertence a um agrupamento de escolas, o qual 

tem uma gestão própria, competindo, ao Órgão responsável pela gestão 

do Agrupamento, assumir a responsabilidade pela condução deste 

assunto. ----------------------------------------------------------- 

3 – A matéria, em apreciação, deve ser comunicada, para o efeito, ao 

diretor do respetivo agrupamento escolar. --------------------------- 



                                                                F. 113 

                                                                  _____________________ 
 

4 – Se os serviços de apoio foram prestados pela colaboradora 

contratada, para o efeito, então, tais encargos devem ser suportados 

pela junta de freguesia. -------------------------------------------- 

5 – Por outro lado, é inaceitável que a Divisão de Gestão Financeira, 

tome posição, sobre a desnecessidade do Município ter acesso às contas 

da Freguesia beneficiária do apoio. --------------------------------- 

6 – Ao invés, o Município deve exigir à freguesia a apresentação das 

respetivas contas. -------------------------------------------------- 

7 – Esta solução consubstancia, ainda, uma duplicação de apoios. ---- 

8 - De facto, este agrupamento escolar recebe, em geral, os apoios 

definidos pela autarquia e, bem assim, o apoio financeiro que, ora, 

se propõe, situação que é, manifestamente, desigualitária, 

relativamente aos demais agrupamentos escolares. -------------------- 

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

Em resposta à declaração, acima, exarada, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, tendo apresentado, verbalmente, os seguintes 

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

1 – A posição da Divisão de Gestão Financeira nada tem a ver com a 

dispensa do dever de apresentação das contas da freguesia, em causa, 

mas sim, com o dever que sobre a mesma recai de comprovar a sua regular 

situação contributiva perante a administração fiscal e segurança 

social. ------------------------------------------------------------ 

2 – Tal prova é requisito indispensável à concessão do apoio financeiro 

solicitado e para o fim em vista, razão pela qual não são 

compreensíveis os comentários apresentados, sobre a matéria, pelo 

Vereador do Partido Socialista. ------------------------------------- 

3 – Por outro lado, a verba concedida à Freguesia requerente, não 

consubstancia qualquer duplicação de apoios, destinando-se a mesma a 

permitir suportar as despesas relativas à contratação de colaborador 

para prestar apoio à escola. ---------------------------------------- 

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

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA. ------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 2. --– 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------ 
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3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ARQ. CASTANHEIRA PENAS. ---------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 3. --– 

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

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

 

 

3.3. CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI E IRS AO 

ABRIGO DO ARTº 71 DO EBF. - REQUERENTE: MARILIA VALENTE FERREIRA ABELHA 

- LOCALIZAÇÃO: RUA 25 DE ABRIL - SANTA MARIA MAIOR - PROCESSO N.º 

436/10-REQUERIMENTO N.º 186/16 -. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 44/DSCH/16 - 

TÉCNICO: PAULO JORGE RODRIGUES BRANCO, ENG.º. ----------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Marília Valente Ferreira Abelha, na qualidade de proprietária, 

solicita sob requerimento n.º 186/16, referente ao processo n.º 

436/10, emissão de certidão para isenção de IMI, certidão para dedução 

de despesas de construção em sede de IRS, tributação à taxa de 5% em 

sede de IRS dos rendimentos prediais e tributação à taxa de 5% das 

mais-valias auferidas decorrentes da alienação de imoveis situados em 

área de reabilitação urbana, no âmbito do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais (EBF).------------------------------------------------------ 

1.1. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------- 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves 

nº3875/20130711, o prédio está inscrito na matriz com o artigo urbano 

n.º 6810 e situa-se na Rua 25 de Abril nº 11, 13 e 15, freguesia de 

Santa Maria Maior, concelho de Chaves. ------------------------------ 

1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1.2.1. A 10 de setembro de 2013, a obra teve início com a emissão do 

alvará de obras nº143/13. ------------------------------------------- 

1.2.2. A 14 de março de 2014 foi emitido alvará de ocupação de via 

publica nº37/14 com validade até 14 de março de 2015. --------------- 

1.2.3. A 13 de Fevereiro 25 2015 foi requerida nova licença e emitido 

o respetivo alvará de obras de reconstrução/alteração nº25/15, com 

prazo de conclusão da mesma em 13/08/2015. -------------------------- 

1.2.4. A 9 de dezembro de 2015 foi emitido o respetivo alvará de 

autorização de utilização nº 125/15. -------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------- 

O município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, na qual foi 

aprovada por unanimidade e posteriormente publicada em Diário da 

República, 2.ª série, n.º 67, de 5 de Abril de 2013. ---------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, devidamente sancionada pelo órgão 

deliberativo municipal, em sua sessão ordinária realizada no dia 29 

de setembro de 2015, foi aprovada por unanimidade a alteração da 

delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de 

Chaves e posteriormente publicada em Diário da República, 2.ª série, 

n.º 40, de 26 de fevereiro de 2016. --------------------------------- 
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2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE À COLECTA EM SEDE DE IRS ------------------ 

Os prédios urbanos objecto de acções de reabilitação inseridos na ARU, 

são dedutíveis em sede de IRS, até ao limite de 500,00€, 30% dos 

encargos suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação 

de imóveis localizados em ARU e recuperados nos termos das respectivas 

estratégias de reabilitação, ao abrigo do ponto 4.º, do artigo 71.º 

do EBF. ------------------------------------------------------------- 

Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis localizados em ARU 

devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia 

por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão 

arbitral municipal, de acordo com os nº17 e 23 do artigo 71.º do EBF.- 

2.1.2. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI ------------------------------------ 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU, 

são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por 

um período de cinco anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco 

anos, ao abrigo do Nº7 do artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais (EBF). ------------------------------------------------------ 

2.1.3. ENQUADRAMENTO RELATIVO À TAXA DE 5% SOBRE OS RENDIMENTOS 

PREDIAIS AUFERIDOS -------------------------------------------------- 

Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS 

residentes em território português são tributados à taxa de 5%, quando 

decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana, 

recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, 

acordo com a alínea a) do nº 6 do artigo 71 do EBF. ----------------- 

2.1.4. ENQUADRAMENTO RELATIVO À TAXA DE 5% SOBRE MAIS-VALIAS -------- 

De acordo com o disposto no nº 5 do artigo 71 do EBF, as mais-valias 

auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território 

nacional, são tributadas à taxa de 5% se decorrentes de imóveis 

situados em área de reabilitação urbana. ---------------------------- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER -------------------------------------- 

3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 71º do EBF, 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após 1 de janeiro de 2008 e as concluam até 31 de dezembro de 2020, 

de acordo com o descrito no nº 20 do art.º 71 do EBF. --------------- 

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da isenção de IMI, dedução de despesas em sede de IRS 

e tributação dos rendimentos prediais e mais-valias à taxa de 5%. --- 

3.3. Conforme se pôde verificar pelo relatório fotográfico constante 

no processo de licenciamento, o edifício apresentava-se em péssimo 

estado de conservação ao nível das paredes, pavimentos e tetos motivado 

pelo estado de abandono que o edifício apresentava e pelos focos de 

infiltração de água que degradaram irremediavelmente o imóvel, 

provocando o apodrecimento das madeiras da estrutura. --------------- 

3.4. Da reabilitação, foi demolido o interior de parte do edifício e 

reformulada toda a compartimentação, mantendo-se intacta a fachada 

principal, constituída em alvenaria de granito, tendo-se recorrido a 

uma estrutura em betão armado. -------------------------------------- 

3.5. No âmbito do nº 23 do artigo 71º do EBF, o município certifica o 

estado de conservação do imóvel antes e após as obras compreendidas 

na ação de reabilitação, de acordo com a escala constante no nº 3 do 

artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que define a 

ficha de avaliação na qual constam os elementos relevantes do locado 

para a determinação do estado de conservação. ----------------------- 

3.6. No dia 23/02/2016 foi feita a vistoria final a certificar o estado 

de conservação do imóvel, tendo sido considerado um estado de 
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conservação de excelente para as várias frações do prédio, conforme 

consta das fichas de avaliação, anexas ao processo. ----------------- 

3.7. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.3 e 3.6, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea a) do nº22 do artigo 71º 

do EBF – “Ações de reabilitação' as intervenções destinadas a conferir 

adequadas características de desempenho e de segurança funcional, 

estrutural e construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções 

funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às 

suas frações, ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista 

a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais 

elevados, das quais resulte um estado de conservação do imóvel, pelo 

menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção”. -------- 

3.8. No que respeita ao IMI, considerando a taxa de 0.35%, a isenção 

por um período de 5 anos, resulta numa redução de receita para o 

município, sendo neste caso e de acordo com a avaliação constante na 

caderneta predial de: ----------------------------------------------- 

Imóvel 
Uso da 

unidade 

Ano 

Avaliação 
VPT 

IMI  

(1 ano) 

IMI 

(5 anos) 

R/C – Fração 

A 
Comércio 2016 22 790€ 79.77€ 398.85€ 

1º Andar – 

Fração B 
Serviços 2016 21 050€ 73.68€ 368.40€ 

2º Andar – 

Fração C 
Habitação 2016 18 580€ 65.03€ 325.15€ 

2º Andar – 

Fração D 
Habitação 2016 19 550€ 68.43€ 342.15€ 

      

   Total 286.91€ 1 434.55€ 

 

3.9. Assim, o município perderá receita anual no valor de 286.91€ e 

de 1 434.55€ durante os 5 anos da isenção de IMI, referentes ao imóvel 

objeto de apreciação. ----------------------------------------------- 

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

4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de 

IRS, dando cumprido o disposto no nº 4, 5 e 6 do artigo 71 do EBF e 

emissão da certidão para efeitos de isenção de IMI, por um período de 

cinco anos, de acordo com o nº7 do artigo 71.º do EBF. -------------- 

4.2. A presente informação deverá ser presente a reunião da câmara, 

no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a proposta de 

decisão. ----------------------------------------------------------- 

4.3. Após aprovação em reunião de câmara, o pedido de isenção de IMI 

deverá posteriormente ser submetido para deliberação, à assembleia 

municipal, de acordo com o nº 19 do artigo 71º do EBF. -------------- 

DESPACHO DA ARQ. SOFIA COSTA GOMES, NA AUSÊNCIA DO CHEFE DE DIVISÃO 

DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, ARQ. ANTÓNIO MALHEIRO, DE 

28.07.2016. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria. -------------------------------------- 

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

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 10.08.2016. ------------------------------ 

À presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. `A consideração 

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

10.08.2016 --------------------------------------------------------- 

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

 

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

Ausentou-se da sala, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, não tendo participado na análise, 

discussão e votação do assunto abaixo mencionado. ------------------- 

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

 

 

3.4. CERTIDÃO DE IRS - REQUERENTE: AMÉLIA MARIA CHAVES FERNANDES- 

LOCALIZAÇÃO: RUA CANDIDO SOTTO MAYOR 41-43 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DA 

MADALENA E SAMAIÕES - PROCESSO N.º455/14 REQUERIMENTO N.º 1136/16 -. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº181/DSCH/2016 - O TÉCNICO: PAULO JORGE RODRIGUES 

BRANCO, ENG.º. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A requerente, na qualidade de comproprietária, solicita sob 

requerimento n.º 1136/16, referente ao processo n.º 455/14, emissão 

de certidão para dedução de despesas de construção em sede de IRS, no 

âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).--------------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------- 

De acordo com a Certidão de Teor das Finanças, o prédio está inscrito 

na matriz com o artigo urbano n.º 654 e situa-se na Rua Cândido Sotto 

Mayor, nº 41 e 43, União de Freguesias da Madalena e Samaiões, concelho 

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

1.2. ANTECEDENTES ---------------------------------------------------

1.2.1. O processo iniciou com a emissão de alvará de ocupação de via 

publica nº 168/14 de 28 de agosto.-----------------------------------

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO -----------------------------------------

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------- 

O município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, na qual foi 

aprovada por unanimidade e posteriormente publicada em Diário da 

República, 2.ª série, n.º 67, de 5 de Abril de 2013.----------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, devidamente sancionada pelo órgão 

deliberativo municipal, em sua sessão ordinária realizada no dia 29 

de setembro de 2015, foi aprovada por unanimidade a alteração da 

delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de 

Chaves e posteriormente publicada em Diário da República, 2.ª série, 

n.º 40, de 26 de fevereiro de 2016. --------------------------------- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE À COLECTA EM SEDE DE IRS ------------------ 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU, 

são dedutíveis em sede de IRS, até ao limite de 500,00€, 30% dos 

encargos suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação 

de imóveis localizados em ARU e recuperados nos termos das respetivas 
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estratégias de reabilitação, ao abrigo do ponto 4.º, do artigo 71.º 

do EBF. ------------------------------------------------------------- 

Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis localizados em ARU 

devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia 

por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão 

arbitral municipal, de acordo com os nº17 e 23 do artigo 71.º do EBF. 

3.CONSIDERAÇÕES DO PARECER------------------------------------------

3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 71º do EBF, 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após 1 de janeiro de 2008 e as concluam até 31 de dezembro de 2020, 

de acordo com o descrito no nº 20 do art.º 71 do EBF. --------------- 

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da dedução de despesas em sede de IRS. ------------- 

3.3. Conforme se pôde verificar pelo relatório fotográfico constante 

no processo de licenciamento, o edifício apresentava-se em mau estado 

de conservação ao nível das paredes, pavimentos e tetos devido ao 

estado deficiente da cobertura que o edifício, que motivou o 

aparecimento de focos de infiltração de água que degradaram 

irremediavelmente o imóvel. ----------------------------------------- 

3.4. No âmbito do nº 23 do artigo 71º do EBF, o município certifica o 

estado de conservação do imóvel antes e após as obras compreendidas 

na ação de reabilitação, de acordo com a escala constante no nº 3 do 

artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de novembro, que define a 

ficha de avaliação na qual constam os elementos relevantes do locado 

para a determinação do estado de conservação. ----------------------- 

3.5. Da reabilitação, foi substituída a cobertura e reabilitada toda 

a fachada, eliminando todas as infiltrações, assim como a substituição 

de cozinhas, casas de banho e caixilharias exteriores. -------------- 

3.6. No dia 08/10/2015 foi feita a vistoria final a certificar o estado 

de conservação do imóvel, tendo sido considerado um estado de 

conservação de excelente para as várias divisões do prédio, conforme 

consta das fichas de avaliação, anexas ao processo. ----------------- 

3.7. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.3 e 3.6, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea a) do nº22 do artigo 71º 

do EBF – “Ações de reabilitação' as intervenções destinadas a conferir 

adequadas características de desempenho e de segurança funcional, 

estrutural e construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções 

funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às 

suas frações, ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista 

a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais 

elevados, das quais resulte um estado de conservação do imóvel, pelo 

menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção”.---- ---- 

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

4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de 

IRS, dando cumprido o disposto no nº 4 do artigo 71 do EBF. --------- 

4.2. A presente informação deverá ser presente a reunião da câmara, 

no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a proposta de 

decisão. ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA ARQ. SOFIA COSTA GOMES, NA AUSÊNCIA DO CHEFE DE DIVISÃO 

DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, ARQ. ANTÓNIO MALHEIRO, DE 

01.08.2016. -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. ---------------------- 

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

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 01.08.2016. ------------------------------ 
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À presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. `A consideração 

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

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

01.08.2016 --------------------------------------------------------- 

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

 

 

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

Regista-se a entrada na sala, do Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, retomando a sua participação na 

presente reunião. --------------------------------------------------- 

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

 

 

3.5. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR 

PROCESSO N.º 280/16 – ANTONIO COSTA SANTOS – LUGAR DE CANCELINHAS, 

FRANCE - FREGUESIA DE MOREIRAS – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ENG.ª BRANCA MANUELA GIL FERREIRA, DATADA 

DE 28/06/2016. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

 Através do requerimento n.º 538/16, referente ao processo n.º 128/16, 

o Sr.º António da Costa Santos, solicita, um pedido de aprovação de 

projeto de alterações de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada na legalização das obras de ampliação9 de uma habitação 

unifamiliar (lic.ª inicial n.º 97/68 e 466/80), situada no lugar de 

Cancelinhas - France, freguesia de Moreiras no concelho de Chaves.--- 

De acordo com a Certidão das Finanças atualizada, o prédio urbano tem 

a área total 195.00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 274 e omisso 

na Conservatória do Registo Predial, da freguesia de Moreiras.------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

O imóvel possui os seguintes antecedentes:--------------------------- 

- Licença n.º 98/68, para “construir uma casa de 5 metros de largura 

por 6 metros de comprimento e 2.5 metros de altura”;----------------- 

- Licença n.º 466/80, para “substituir caibros e telha na sua 

habitação”;--------------------------------------------------------- 

- Auto de embargo e suspensão de obras particulares, datado de 4 de 

Junho de 2015, face às obras levadas a efeito sem controlo prévio por 

parte da administração, designadamente, “construção de andar e rampa”; 

- Por Informação n.º 171/DAF/FISC/2015, foi notificado o Sr.º António 

da Costa Santos, no sentido de adotar as diligências necessárias 

tendentes à regularização da situação, apresentando para o efeito o 

respetivo projeto de aprovação da operação urbanística que levou a 

efeito;------------------------------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, do 

ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 

                                                           
9 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente;---------------------------------------------------------- 
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de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Certidão das Finanças;---------------------------------------------  

- Extrato da planta de ordenamento, do plano Diretor Municipal, com a 

indicação precisa do local onde se pretende executar a obra;--------- 

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

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

-Comprovativo de inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional;----------------------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade;---- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 200;---------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos;---------------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Corte transversal e longitudinal à escala de 1:100;---------------- 

- Pormenores à escala 1:100;----------------------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Fotografias;------------------------------------------------------ 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade;-------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de arranjos exteriores;------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de redes prediais de água e 

esgotos;------------------------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade do projeto térmico;---------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto acústico;--------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de águas pluviais;------------ 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

- Fatura do telefone;------------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra;------------ 

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

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 

artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo Dec.- 

Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por respeitar à legalização das obras 

de ampliação.------------------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------ 

De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal n.º 

47 A, o terreno está inserido em espaço de classe 1 – espaço Urbano e 

Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados e em núcleos 

tradicionais dos aglomerados rurais, de acordo com as plantas de 

Ordenamento do Plano Diretor Municipal;------------------------------ 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C (Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação.----------------------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

O requerente pretende a legalização da ampliação de uma habitação 

unifamiliar de r/chão e andar, com a área bruta de construção de 353.00 

m2. ----------------------------------------------------------------- 
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As alterações propostas, dizem respeito á legalização das obras na 

habitação unifamiliar, que são ao nível da ampliação do andar, 

compartimentação interior e vãos.------------------------------------  

O processo está instruído de acordo com o n.º 16, do ponto III, da 

Portaria 113/2015, de 22 de Abril, ou seja, com os termos de 

responsabilidade do projeto de estabilidade, arranjos exteriores, 

águas pluviais, acústico, térmico, águas e esgotos. No que diz respeito 

á luz e telefone é apresentada fatura.------------------------------- 

Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal 

de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria ao imóvel 

em 2016-04-28, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º”50”, que se 

anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido.--------------------------------------------------------  

Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de os elementos 

probatórios apresentados, não se mostrarem adequados. Foi concedido 

ao requerente o prazo máximo de 15 dias para adotar as diligências 

necessárias, com vista á legalização do imóvel.---------------------- 

O requerente solicitou, nova vistoria ao imóvel, apresentando novos 

elementos probatórios.---------------------------------------------- 

 Foi realizada nova vistoria á habitação unifamiliar em 2016-06-23, 

da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º”65”, que se anexa a esta 

informação e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.-----  

Da vistoria realizada, foi verificado, que foram sanadas as questões 

levantadas no auto de vistoria n.º 50, exceto no que diz respeito ao 

espaço destinado a “sala de estar”, que não se encontra revestido. 

Considera-se que estas obras, estão isentas de controlo prévio por se 

tratar de obras de alteração interior em edifícios, sendo certo que, 

até serem levadas a efeito, este compartimento, só poderá ser usado 

como arrumos, o que foi verificado no ato da vistoria.--------------- 

O imóvel que se pretende legalizar as obras de ampliação, é uma 

preexistência, pelo facto de estar devidamente licenciado, em 

conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 510 do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal, pese embora, do processo de 

licenciamento, não conste peças desenhadas e escritas elucidativas de 

qual a área preexistente;-------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 19 do Plano Diretor 

Municipal, o índice de construção para o local é de 0.50 m2/ m2, o 

requerente poderia então erigir uma edificação com (195.00 m2 x 0.50 

m2/ m2) = 97,50 m2 de área bruta de construção.----------------------- 

No entanto no n.º 2 do art.º 22 do Plano Diretor Municipal, prevê que 

os índices de construção poderão ser ultrapassados, quando se trate 

de edificações em parcelas situadas em núcleos tradicionais dos 

                                                           

10 Artigo 5º – Preexistências --------------------------------------- 

1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistências 

as actividades, explorações, instalações, edificações, equipamentos 

ou quaisquer atos que, executados ou em curso à data de entrada em 

vigor do Plano Diretor Municipal, cumpram nesse momento qualquer das 

seguintes condições:------------------------------------------------ 

a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 

termos da lei;------------------------------------------------------- 

b) Estarem licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade 

competente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as 

respetivas licenças, aprovações ou autorizações não tenham caducado 

ou sido revogadas ou apreendidas.------------------------------------ 
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aglomerados rurais, desde que o município reconheça que tal se 

justifica, por razões de integração na envolvência ou coerência formal 

da imagem urbana.---------------------------------------------------- 

Assim, tendo-se constatado tratar-se de um núcleo tradicional de 

aglomerado rural, onde o índice de construção médio nas parcelas 

contíguas é de aproximadamente 2.0 m2/ m2, é possível concluir que, o 

projeto em apreciação pode ser enquadrado no n.º 2 do art.º 22 do 

Plano Diretor Municipal;--------------------------------------------- 

A pretensão preconiza uma área bruta de construção de 353,00 m2, o que 

implica um índice de construção de 1,8 m2/ m2, ou seja, inferior ao 

índice de construção médio nas parcelas contíguas que é de 2.0 m2/ m2 

e que resulta da aplicação do valor médio dos índices de construção 

correspondentes às edificações existentes nas parcelas contíguas da 

parcela em causa, de acordo com o estipulado no n.º 3 do art.º 22 do 

Plano Diretor Municipal;--------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

O processo está instruído com os termos de responsabilidade, previstos 

no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade do autor 

do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do autor dos 

projetos de especialidades, do diretor técnico da obra e do autor do 

levantamento topográfico, cujos teores se mostram adequados;--------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, a 

taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 

232,56 euros.------------------------------------------------------- 

As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção IV, 

do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

133,25 euros.------------------------------------------------------- 

O valor total das taxas a liquidar é assim de 365,81 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I.------------------------------ 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

Considerando que o edifício, se situa em local, onde predominam esta 

tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, não 

desvirtua a envolvente em que se insere.----------------------------- 

Considerando que as obras a legalizar respeitam os artigos 18.º e 22.º 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves.----------------- 

Considerando que o uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação 

unifamiliar, se enquadra no disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 

7.º do Plano Diretor Municipal, onde dispõe que, os espaços de classe 

1 possuem já ou estão vocacionados para a utilização e ocupação do 

solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou mista;------ 

Considerando que a edificação é servida por arruamento público, 

pavimentado a betão betuminoso, possui ligação á rede pública de água 

e esgotos.---------------------------------------------------------- 

Considerando que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, o titulo a emitir será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3 do artigo 73.º-C do RMUE.------ 

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

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A do RJUE e artigo 

73.º- C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 
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urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de construção da habitação unifamiliar, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------------------- 

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

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2) – aumento de área de 323,00 m2--------------------------------------------- 

QUADRO I------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)--------------

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

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,24 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,14 0,14   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,20 0,00   

 - Granito (calçada à 

portuguesa) 0 0,06 0,00   

 - Betão  0 0,20 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,18 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,35 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou 

blocos de betão) 0 0,17 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,35 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,24 0,24   

REDE DE ESGOTOS   1 0,34 0,34   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,36 0,00   

        

  C - custo das obras existentes na via 

pública   0,72     

  A - área bruta da obra a realizar 

(ampliação)   323 m2 

        

        

  

Ampliações de moradias 

unifamiliares existentes, desde 

que a área bruta de construção 

seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 232,56   € 

QUADRO II----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas---------------------------------- 
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(art.º 66 da subseção IV) 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV 

EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE 

ADMISSÃO)       

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia 

em obras de edificação       

n.º 17 Emissão de aditamento ao alvará     37,65 € 

n.º 2 Para habitação unifamiliar por fogo       

a)  Até 250 m2 0 73,60 € 0,00 € 

b)  De 251 m2 a 500 m2 1 84,10 € 84,10 € 

c)  Superior a 500 m2 0 94,65 € 0,00 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês  1 11,50 € 11,50 € 

  TOTAL      133,25 € 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………∑ 232,56 € + 133,25 € = 365,81 € 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, de 20.07.2016.--------------- 

Visto. Concordo. Atentos os fundamentos de facto e de direito 

enunciados na presente informação, sou a propor que superiormente 

sejam proferidos competentes despachos no sentido de a Câmara 

Municipal vir a adoptar uma deliberação englobando o deferimento do 

pedido de legalização das obras realizadas sem controlo prévio que se 

encontram patenteadas na operação urbanística em presença e o 

concomitante reconhecimento de que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem, a emissão do respetivo alvará de 

autorização do imóvel em causa. -------------------------------------  

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 10.08.2016.------------------------------- 

À presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. 

`A consideração superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 10.08.2016.----------------------------------------- 

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

 

 

3.6. PEDIDO DE CERTIDAO DE DESTAQUE – PRÉDIO RUSTICO COM O ARTIGO 561º 

– PROCESSO N.º 459/16 – EMILIA ROSA VALADARES PIRES SARDINHA – LAMA 

DA BEIRA, CASAS DOS MONTES, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ENG.ª VITORIA JOSE 

DE MATOS ALMEIDA, DATADA DE 03/08/2016. ----------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através do requerimento, com registo de entrada nos serviços da Divisão 

de Gestão e Ordenamento do Território nº1380/16, datado de 27/07/2016, 

a Sra. Emília Rosa Valadares Alves Pires Sardinha, na qualidade de 

comproprietária, vem requer a junção de elementos, para cumprimento 

do enunciado na informação técnica, datada de 07/07/2016, enviada por 

ofício referência N/R: 676/DGOT/2016, em 2016/07/21, com vista à 
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emissão de Certidão de Destaque(11) de uma parcela de terreno com a área 

de 1591,60m2, ao terreno com área total de 29 127,00m2, sito Lama da 

Beira.-------------------------------------------------------------- 

2. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

Para a área remanescente do prédio é referido a existência de um 

armazém com uma área de 54m2, inscrito na matriz em 1957 (por leitura 

da caderneta predial rústica.---------------------------------------- 

3. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------- 

3.1 De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de 

Chaves, CRP de Chaves, apresentada, o prédio rústico composto de terra 

de centeio e monte, situado em Lama da Beira, com uma área total de 

29.127,00 m2, da freguesia de Santa Maria Maior e descrito sob o nº 

3961/20160615, inscrito na matriz da referida freguesia sob o artigo 

n.º561, confronta de norte com caminho público, de nascente com baldio, 

de sul e de poente com particulares.--------------------------------- 

3.2 Não obstante na CRP de Chaves, constar que na confrontações de sul 

e de poente, as mesmas ser com particulares, contudo por leitura da 

caderneta predial rústica, referente ao prédio rústico inscrito na 

matriz sob o artigo n.º561, as mencionadas confrontações, isto é a sul 

confronta com Narciso Barrigas Alves, estrada e outros e de poente 

confronta com particular e caminho de consortes.--------------------- 

 
4. INSTRUÇÃO DO PEDIDO----------------------------------------------- 

Juntamente com o requerimento acima mencionado, apresenta declaração 

de responsabilidade de compatibilidade entre papel e formato digital, 

em conformidade com o n.º14, do artigo 13º(12) do Regulamento Municipal 

                                                           
11 Figura de destaque, que é a divisão física de uma única parcela de 

terreno de um prédio mãe. Os destaques estão isentos de licenciamento. 

Porém, para serem registados é necessária a emissão, por parte da 

Câmara, de uma certidão comprovativa da verificação dos requisitos do 

destaque.----------------------------------------------------------- 

 
12 Artigo 13.º - Requerimento, comunicação e respetiva instrução ---- 

12 — Todos os levantamentos topográficos apresentados no âmbito  da 

instrução dos pedidos de realização de operações urbanísticas deverão 

ser acompanhados de uma Declaração (documento escrito) na qual o 

Topografo autor do respetivo levantamento topográfico declare a 

conformidade do mesmo com os elementos cadastrais presentes no local. 

(Anterior n.º 11)---------------------------------------------------- 

13 — A declaração mencionada no número anterior deverá também ser 

apresentada até cinco dias após o início dos trabalhos relativos à 

Localização do prédio rústico, 
conforme se ilustra, na sobreposição 
do levantamento georreferenciado, 
apresentado pela requerente e 
fotografias aéreas, com o voo de 
2012 (folhas nº34-3B e n.º47-1B). 
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da Urbanização e da Edificação do Município de Chaves, “Memória 

descritiva e justificativa da Operação de destaque”/Relatório e Planta 

de situação.-------------------------------------------------------- 

5. ANÁLISE DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS ------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o DL nº555/99, de 16/12, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, 

cumulativamente com o disposto no n.º2, do artigo 6.º(13), e do artigo 

19.º(14), do Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação, 

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

 Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer 

direito que confira a faculdade de realização da operação, 

nomeadamente, Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor 

emitida pela Conservatória do Registo Predial referente ao prédio 

abrangido, Autorização dos comproprietários, documento de procuração 

no qual a Sra. Maria Vitória Caldas Pires atribui, voluntariamente, a 

                                                           

implantação de quaisquer obras novas de urbanização e de edificação, 

com a menção adicional de que esta foi efetuada no estrito cumprimento 

do projeto aprovado. Esta referência deverá ainda ser registada no 

Livro de Obra. (Anterior n.º 12)------------------------------------- 

14 — Enquanto houver apresentação simultânea de peças instrutórias em 

papel e formato digital, essa entrega deverá ser acompanhada de 

declaração subscrita pelos autores ou pelo coordenador do projeto, 

atestando que os dois formatos apresentam a mesma informação, em 

conformidade com o Anexo III do presente Regulamento.---------------- 

15 — As obras de construção, reconstrução, ampliação ou alteração 

deverão ser instruídas com uma ficha de medição das edificações, em 

conformidade com o Anexo IV do presente Regulamento.----------------- 
13 Artigo 6.º - Isenção de controlo prévio -------------------------- 

2 — Os atos que tenham por efeito o destaque de uma única parcela de 

prédio com descrição predial estão isentos de licença desde que cumpram 

os requisitos previstos nos n.os 4 a 10, do artigo 6.º, do RJUE. ---- 
14 Artigo 19.º - Operações de destaque ------------------------------ 

O pedido de destaque de parcela de prédio deve ser dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal, sob a forma de requerimento escrito, 

e deve ser acompanhado dos seguintes elementos: --------------------- 

a) Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito 

que confira a faculdade de realização da operação de destaque; ------ 

b) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 

pela Conservatória do Registo Predial referente ao prédio abrangido;  

c) Extratos das plantas de ordenamento e condicionantes do Plano 

Diretor Municipal em vigor neste Concelho; -------------------------- 

d) Levantamento topográfico georreferenciado à escala 1:1000 ou 

superior, a qual deve delimitar a área total do prédio; ------------- 

e) Planta de localização à escala 1:10.000 ou superior, assinalando 

devidamente os limites do prédio; ----------------------------------- 

f) Planta elaborada sobre levantamento topográfico, com indicação da 

parcela a destacar e da parcela sobrante; --------------------------- 

g) Relatório com enquadramento no Plano Diretor Municipal, 

relativamente às classes e categorias de espaços estabelecidas em 

função do uso dominante do solo, índice de utilização do solo e 

servidões ou restrições de utilidade pública que impendem no prédio 

objeto da pretensão; ------------------------------------------------ 

h) No caso de o destaque incidir sobre terreno com construção erigida, 

deverá ser identificado o respetivo procedimento quando tal construção 

tenha sido sujeita a controlo prévio. ------------------------------- 
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Sra. Emília Rosa Valadares Alves Pires Sardinha, ora 

requerente, poderes representativos e termo de autenticação; --------  

 Fotografia do local;------------------------------------------- 

 Caderneta predial rústica onde consta os correspondentes artigos 

matriciais;--------------------------------------------------------- 

 Prova da validade da inscrição do técnico em organismo público/ 

associação pública de natureza profissional oficialmente reconhecido, 

de acordo com o artº10º do RJUE;------------------------------------- 

 Declaração/termo de Responsabilidade, do técnico autor do pedido 

de certidão de destaque,---------------------------------------------  

 Planta de localização, à escala 1:2.000, assinalando devidamente 

os limites do prédio;------------------------------------------------ 

 Planta de localização e enquadramento, à escala 1:10.000, 

assinalando devidamente os limites do prédio; ----------------------- 

 Ortofotomapa, á escala 1:10.000, assinalando os limites do 

prédio;------------------------------------------------------------- 

 Relatório/”Memória descritiva e Justificativa da operação de 

destaque”;---------------------------------------------------------- 

 Extracto da planta de condicionantes do Plano Diretor Municipal 

em vigor neste Concelho, à escala de 1:10000, com a indicação da 

pretensão;---------------------------------------------------------- 

 Extracto das plantas de ordenamento dos planos municipais de 

ordenamento do território vigentes à escala de 1:10000, com a indicação 

da pretensão;------------------------------------------------------- 

 Prova da inscrição válida do técnico, topógrafo, em associação 

profissional;------------------------------------------------------- 

 Declaração, na qual o Topografo autor do respetivo levantamento 

topográfico declara, a conformidade do levantamento topográfico 

apresentado, no âmbito da instrução do pedido com os elementos 

cadastrais presentes no local, em conformidade com o ponto 11, do 

artigo 13 do RMUE de Chaves;----------------------------------------- 

 Planta designada “Levantamento topográfico”, à escala 1:1000, 

com a delimitação da área total do prédio;--------------------------- 

 Planta designada “planta de situação”, à escala 1:2000, elaborada 

sobre levantamento topográfico com a indicação da parcela a destacar 

e parcela sobrante/”área remanescente”.------------------------------ 

6. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------- 

Pretende a requerente que lhe seja autorizado o destaque de uma parcela 

de terreno, “Parcela a destacar”, com a área de 1.591,60 m2, ao terreno 

com a área total de 29127,00 m2 , sito no local acima mencionado.----  

6.1 No regime Jurídico----------------------------------------------- 

A operação de destaque enquadra-se nas disposições conjuntas, 

constantes dos números 4, e 10, do artigo 6.º(15), do RJUE. De acordo 

                                                           
15 Artigo 6.º - Isenção de controlo prévio -------------------------- 

1 — Sem prejuízo do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º, 

estão isentas de controlo prévio:------------------------------------ 

4 — Os atos que tenham por efeito o destaque de uma única parcela de 

prédio com descrição predial que se situe em perímetro urbano estão 

isentos de licença desde que as duas parcelas resultantes do destaque 

confrontem com arruamentos públicos.--------------------------------- 

5 — Nas áreas situadas fora dos perímetros urbanos, os atos a que se 

refere o número anterior estão isentos de licença quando, 

cumulativamente, se mostrem cumpridas as seguintes condições:-------- 
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com o definido nos números 4, 6 e 8 deste artigo, é condição da mesma 

que, as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com 

arruamentos públicos, na área correspondente ao prédio originário não 

seja efetuado mais do que um destaque no prazo de 10 anos contados da 

data do destaque anterior, assim como, sejam respeitadas as normas 

legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de 

planos municipais, intermunicipais ou especiais de ordenamento do 

território, de servições ou restrições de utilidade pública, etc.----  

6.2 Nas disposições do Plano Director Municipal---------------------- 

Tendo em conta a demarcação constante na planta de localização à escala 

1/10.000, e levantamento em formato digital, apresentados pela 

interessada e de acordo com as plantas de ordenamento do Plano Director 

Municipal, folhas n.º34A e n.º47A, constata-se que o terreno se 

encontra inserido em duas Classes distintas, Classe1 - espaços urbanos 

e urbanizáveis, na categoria 1.1 – cidade de Chaves e na categoria 1.3 

– outros aglomerados e em Classe 4- espaços agrícolas e florestais, 

na categoria 4.3 – espaços agro-florestais e na subcategoria 4.3 A – 

espaços agro-florestais comuns.-------------------------------------- 

                                                           

a) Na parcela destacada só seja construído edifício que se destine 

exclusivamente a fins habitacionais e que não tenha mais de dois fogos; 

b) Na parcela restante se respeite a área mínima fixada no projeto de 

intervenção em espaço rural em vigor ou, quando aquele não exista, a 

área de unidade de cultura fixada nos termos da lei geral para a região 

respetiva.---------------------------------------------------------- 

6 — Nos casos referidos nos n.os 4 e 5 não é permitido efetuar na área 

correspondente ao prédio originário novo destaque nos termos aí 

referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque 

anterior.----------------------------------------------------------- 

7 — O condicionamento da construção bem como o ónus do não 

fracionamento previstos nos n.os 5 e 6 devem ser inscritos no registo 

predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode 

ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas 

parcelas.----------------------------------------------------------- 

8 — O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações 

urbanísticas nele previstas da observância das normas legais e 

regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos 

municipais, intermunicipais ou especiais de ordenamento do território, 

de servidões ou restrições de utilidade pública, as normas técnicas 

de construção, as de proteção do património cultural imóvel, e a 

obrigação de comunicação prévia nos termos do artigo 24.º do Decreto 

-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, que estabelece o regime jurídico da 

Reserva Agrícola Nacional.------------------------------------------- 

9 — A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da 

verificação dos requisitos do destaque constitui documento bastante 

para efeitos de registo predial da parcela destacada.---------------- 

10 — Os atos que tenham por efeito o destaque de parcela com descrição 

predial que se situe em perímetro urbano e fora deste devem observar 

o disposto nos n.os 4 ou 5, consoante a localização da parcela a 

destacar, ou, se também ela se situar em perímetro urbano e fora deste, 

consoante a localização da área maior.------------------------------- 
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Segundo a planta de condicionantes, folhas n.º34A e 47A, do PDM de 

Chaves, sobre o terreno da interessada não impendem quaisquer 

servidões e/ou restrição de utilidade pública;----------------------- 

 
Por motivo de revisão do Plano Diretor Municipal de Chaves, encontram-

se em vigor regras de apoio à gestão urbanística das áreas abrangidas 

por Medidas Preventivas, publicadas em Diário da Républica,2ªserie,nº 

107, de 4 de junho de 2014, através do Aviso nº 6779/2014.---------- 

De acordo com tais regras de apoio à gestão urbanística, uma pequena 

área do prédio rústico, objeto de análise, integra-se numa área 

designada por “A - espaços urbanos consolidados”, a qual fica sujeita 

ás regras e parametros de edificabilidade indicados, segundo 

estipulado no ponto 2, do Anexo 1 da Proposta 01/DOTDU-MP/06-2014.--- 

 

 
7. ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------------------------- 

7.1 A pretensão em análise tem por objectivo o destaque de uma parcela 

de terreno, com a área de 1591,60m2(16), a qual se localiza em duas 

                                                           
16 De um o prédio rústico com uma área total de 29.127,00 m2, situado 

em Lama da Beira, descrito na CRP com o nº 3961/20160615, inscrito na 
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Classes distintas, Classe1 - espaços urbanos e urbanizáveis e em Classe 

4- espaços agrícolas e florestais, isto é, a parcela a destacar se 

situa em perímetro urbano e fora deste,  sendo que a maior área da 

“parcela a destacar” se situa dentro do perímetro. Neste contexto e 

nos termos do previsto do n.º 10, do artigo 6.º, do RJUE, os atos que 

tenham por efeito o destaque de parcela com descrição predial que se 

situe em perímetro urbano e fora deste, como no caso vertente, devem 

observar o disposto no n.º4 do citado preceito legal, sempre que a 

área maior se localize dentro do perímetro urbano.------------------- 

No caso em análise, a “parcela a destacar” situa-se dentro e fora do 

perímetro urbano, sendo que a maior destas “subparcelas” (811,70m2) 

está localizada dentro do referido perímetro.------------------------ 

À luz do disposto no citado nº4, do artigo 6.º, do RJUE, os atos que 

tenham por efeito o desataque de uma única parcela, nas circunstâncias 

antes enunciadas, estão isentos de licença desde que as duas parcelas 

resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos.---------  

7.2 Da leitura da Certidão da Conservatória do Registo Predial podemos 

dizer que não está inscrito qualquer ónus de não fracionamento à menos 

de 10 anos, bem como, terão que ser respeitadas as normas legais e 

regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos 

municipais, intermunicipais ou especiais de ordenamento do território, 

de servições ou restrições de utilidade pública, etc.---------------- 

8. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

8.1 Face ao acima exposto, sou de parecer que o pedido reúne os 

requisitos necessários à execução do destaque, em virtude de se cumprir 

a condição expressa no ponto n.º4, do artigo 6.º, do RJUE, uma vez que 

as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos 

públicos.-----------------------------------------------------------  

8.2 Nestes termos, o presente processo administrativo, registado com 

o nº459/16, deverá estar presente em reunião de Câmara para que o 

executivo delibere adotar um projeto de decisão de deferimento do 

destaque pretendido, identificando-se duas parcelas fisicamente 

separadas e caracterizadas pelos seguintes elementos:----------------  

 A parcela a destacar, com a área de 1591,60 m2, confronta de 

norte com Herdeiros de José Antunes Cabaço Sardinha (parcela 

remanescente), de sul com Estrada Municipal, de nascente com Narciso 

Barrigas, de poente com Herdeiros de José Antunes Cabaço Sardinha. 

Possui a mesma capacidade construtiva, área de implantação 110,00m2, 

e área bruta de construção de 220,00m2;------------------------------ 

 A “Parcela remanescente”, ou parcela sobrante, com a área de 

27535,40 m2, confronta de norte com caminho público, de sul com estrada 

Municipal, Narciso Barrigas e outros (parcela a destacar), de nascente 

com Maria Valadares e outros e de poente com José Barrigas e caminho 

de consortes.-------------------------------------------------------  

Refira-se que o condicionamento do ónus do não fracionamento a que se 

refere o n.º 6 do artigo 6.º do RJUE, deverá ser inscrito no Registo 

Predial sobre as parcelas resultantes do destaque.------------------  

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 11.08.2016. -------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente, sejam proferido 

competente despacho no sentido de a Câmara Municipal vir a adotar uma 

                                                           

matriz da referida freguesia sob o artigo n.º561, da freguesia  de 

Santa Maria Maior---------------------------------------------------- 
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deliberação conducente ao deferimento do pedido de certidão 

comprovativa de que o ato que terá por efeito o destaque da parcela 

do prédio requerido pela interessada, está isento de licença, uma vez 

que se encontra cumprido o requisito legal estatuído no n.º 4, do 

artigo 6, do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro. ---------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 11.08.2016.------------------------------- 

À 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 11.08.2016.----------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.7. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS COOM ESPAÇO DESTINADO A DANÇA - PROCESSO 

N.º 456/15 – FRANCISCA JOANA NASCIMENTO PITA – LUGAR DE CHAO DO 

SENHOR,FREGUESIA DE VILAR DE NANTES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO 

E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ENG.ª BRANCA MANUELA GIL FERREIRA, 

DATADA DE 24/06/2016. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através do requerimento n.º 456/15, referente ao processo n.º 557/16, 

a Sr.ª Francisca Joana Nascimento Pita, solicita, um pedido de 

licenciamento, com vista à aprovação de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, na legalização das obras de ampliação de 

edifício de habitação e instalação de um estabelecimento de bebidas 

com espaço de dança (lic.ª const. inicial n.º 194/89), destinado a 

habitação e estabelecimento de bebidas com espaço de dança, situado 

no lote 1, do loteamento titulado pelo Alvará n.º 18/87- lugar de Chão 

do Senhor, freguesia de Vilar de Nantes no concelho de Chaves.------- 

LOCALIZAÇÃO--------------------------------------------------------- 

O lote de terreno, de acordo com a Certidão da Conservatória do Registo 

Predial, tem a área de 1 038.00 m2 é parte integrante do alvará de 

loteamento 18/1987 e ulteriores alterações, emitido em nome de Arlindo 

Constantino Pereira.------------------------------------------------ 

2 – ANTECEDENTES---------------------------------------------------- 

O imóvel possui os seguintes antecedentes:-------------------------- 

Licença de construção n.º 194/89, para obras de construção de uma 

moradia de r/chão e andar, com a área de 412.00 m2;------------------ 

Loteamento titulado pelo Alvará n.º 18/87;--------------------------- 

1.º Aditamento ao Alvará de loteamento n.º 18/1987;------------------ 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, do 

ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 

de Abril, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios 

abrangidos;---------------------------------------------------------  

- Planta síntese do loteamento;------------------------------------- 
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- Extrato da planta de ordenamento, do plano Diretor Municipal, com a 

indicação precisa do local onde se pretende executar a obra;--------- 

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

- Estimativa do custo total da obra;--------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra;-------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador e projetos de especialidades, quanto ao 

cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;-----------  

- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1: 500;-------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos;---------------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Fotografias;------------------------------------------------------ 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade;---- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- 

- Estudo de comportamento térmico;----------------------------------- 

- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Projeto de Segurança Contra Incêndio;------------------------------ 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

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

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 

artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo Dec.- 

Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por respeitar á legalização das obras 

de ampliação de um edifício.----------------------------------------- 

 4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------ 

NAS ORIENTAÇÕES DE ESTUDOS URBANÍSTICOS DE GESTÃO TERRITORIAL-------- 

Do alvará de loteamento 18/1987, constam as seguintes indicações, 

relativas ao lote:--------------------------------------------------- 

- Área do lote = 1038.00 m2;----------------------------------------- 

- Área de implantação = 206.00 m2;----------------------------------- 

-Área bruta de construção = 506.35 m2;------------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 2;----------------------------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 1;---------------------------------- 

- Utilização prevista = habitação, comércio, serviços e 

estabelecimento de restauração e bebidas com espaço destinado a dança; 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C (Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação.----------------------------------------- 

4.4.- Em diplomas especiais------------------------------------------ 

O presente pedido enquadra-se no Decreto-Lei 309/02 e ulteriores 

alterações, que regula a instalação e o financiamento de recintos de 

espetáculos.-------------------------------------------------------- 

5.- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO--------------------------- 

O requerente pretende a legalização das obras de ampliação de um 

edifício, que são ao nível da construção de cave, compartimentação 

interior e vãos nos pisos licenciados. A ampliação implica um aumento 

de área de 94.35 m2.------------------------------------------------- 

O requerente propõe para o lote os seguintes parâmetros urbanísticos: 

- Área do lote = 1038.00 m2;----------------------------------------- 
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- Área de implantação = 206.00 m2;----------------------------------- 

-Área bruta de construção = 506.35 m2= ------------------------------ 

- Número de pisos acima. c.s. = 2;----------------------------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 1;---------------------------------- 

-Utilização prevista = habitação e estabelecimento de bebidas com 

espaço destinado a dança;-------------------------------------------- 

Constata-se assim, que a proposta feita pelo requerente cumpre as 

especificações do alvará de loteamento 18/1987, pelo facto de cumprir 

os parâmetros urbanísticos nele previsto. --------------------------- 

A pretensão consubstancia ainda, obras de alteração nos pisos -1 e 0, 

para instalação de estabelecimento de bebidas com espaço destinado a 

dança, apresenta para o efeito uma calendarização dos trabalhos por 3 

meses.-------------------------------------------------------------- 

No âmbito do presente pedido, referente á instalação de 

estabelecimento de bebidas com espaço destinado a dança, foram 

consultadas as seguintes entidades, conforme previsto no Decreto-Lei 

309/02 e ulteriores alterações, designadamente:---------------------- 

- ARS Norte, emite parecer favorável datado de 2015-11-19;----------- 

- Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), nos termos da 

informação apresentada pelo requerente, em 2016-03-21, no Departamento 

de Coordenação Geral;------------------------------------------------ 

Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal 

de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria ao imóvel 

em 2016-05-05, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º”53”, que se 

anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido.--------------------------------------------------------  

Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

edifício, objeto de pedido de legalização das obras de ampliação.  

Face á pretensão de instalação de estabelecimento de bebidas com espaço 

destinado a dança, nos pisos -1 e 0, são necessários os correspondentes 

projetos de especialidades, designadamente, projeto elétrico, acústico 

e ITED.------------------------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

O processo está instruído com os termos de responsabilidade, previstos 

no art.º 10 do RJUE, a saber: termos de responsabilidade do autor do 

projeto de arquitetura, do autor do projeto de especialidades, cujos 

teores se mostram adequados;----------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto de 

se tratar de uma construção situada em loteamento.------------------- 

As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção IV, do 

Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas pela 

realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 122,75 

euros.-------------------------------------------------------------- 

O valor total das taxas a liquidar é assim de 122,75 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas) do anexo I.---------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

Considerando que o prédio urbano objeto de legalização das obras de 

ampliação de acima enunciadas, encontra-se em razoável estado de 

conservação interior e exteriormente, mantendo as características da 

década em que foi construída, finais dos anos 80.-------------------- 

Considerando que o imóvel, se situa em local, onde predominam esta 

tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, não 

desvirtua a envolvente.---------------------------------------------- 
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 Considerando que a proposta feita pela requerente cumpre as 

especificações do alvará de loteamento 18/1987, pelo facto de cumprir 

os parâmetros urbanísticos nele previsto.----------------------------  

Considerando que é apresentada uma calendarização de trabalhos por 90 

dias, necessária para levar a efeito as obras de instalação do 

estabelecimento de bebidas com espaço destinado a dança.------------- 

Considerando que o imóvel altera o uso preexistente, ao contemplar a 

instalação de um estabelecimento de bebidas com espaço destinado a 

dança, nos pisos -1 e 0, mas que este uso, se encontra plasmado nas 

especificações do alvará de loteamento n.º18/87.--------------------- 

Considerando que, para instalação do estabelecimento de bebidas com 

espaço destinado a dança, são necessários, o projeto elétrico 

devidamente aprovado pela entidade competente, projeto ITED e projeto 

acústico.----------------------------------------------------------- 

Considerando que o imóvel se destina a habitação unifamiliar, pese 

embora, esteja prevista a instalação de um estabelecimento de bebidas 

com espaço destinado a dança nos pisos -1 e 0.----------------------- 

Considerando que não há necessidade de obras de correção e/ou adaptação 

no imóvel, o titulo a emitir será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3 do artigo 73.º-C do RMUE., 

seguindo – se o pedido, de instalação de estabelecimento de bebidas 

com espaço destinado a dança, que deverá ser titulado por alvará de 

obras de edificação.------------------------------------------------- 

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

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A e artigo 73.º- 

C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia procedimental: -- 

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação da habitação unifamiliar, a 

interessada deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------------------- 

d) Na posse do Alvará de autorização de utilização referido no 

parágrafo anterior, deverá vir requerer a instalação do 

estabelecimento de bebidas com espaço destinado a dança, nos pisos -1 

e 0 do imóvel, sugerindo se, a sujeição prévia do edifício, ao regime 

de propriedade horizontal.------------------------------------------- 

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

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010-------------- 

Áreas (m2) –  com aumento de área de 94,35 m2------------------------------------- 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)-------------- 

Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto de 

se tratar de uma construção situada em loteamento.------------------- 
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QUADRO I------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas administrativas---------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV)-------------------------------------------- 

 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras de edificação       

n.º 17 Emissão de aditamento ao alvará     37,65 € 

n.º 2 Para habitação unifamiliar por fogo       

a)  Até 250 m2 1 73,60€ 73,60 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês  1 11,50€ 11,50 € 

  TOTAL      122,75 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………………………………………………….∑ 122,75 €------------- 

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

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 12.08.2016. -------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente, sejam proferido 

competente despacho no sentido de a Câmara Municipal vir a adotar uma 

deliberação englobando o deferimento do pedido de legalização das 

obras realizadas sem controlo prévio que se patenteiam na operação 

urbanística em presença e o concomitante reconhecimento de que se 

encontram preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do 

respetivo alvará de utilização do imóvel em causa. ------------------ 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 16.08.2016.------------------------------- 

À presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. 

`A consideração superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 16.08.2016.----------------------------------------- 

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

 

 

3.8. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR - 

PROCESSO N.º 250/15 – JOSE MANUEL CARNEIRO PEREIRA – LUGAR DO SEIXAL, 

FREGUESIA DE VILAR DE NANTES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ENG.ª BRANCA MANUELA GIL FERREIRA, DATADA 

DE 09/08/2016. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através dos requerimentos n.º 1121/16 e 1313/16, referente ao processo 

n.º 250/15, o Sr.º José Manuel Carneiro Pereira, apresenta elementos, 

relativos ao pedido de licenciamento, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de construção17 de uma habitação unifamiliar, situada na rua 

                                                           
17 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;--- 
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Senhora da Lapa, n.º 6 – lugar de Seixal, freguesia de Vilar de Nantes 

no concelho de Chaves.----------------------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

- Informação n.º 89/DAF/FISC/2015, face as obras levadas a efeito sem 

controlo prévio por parte da administração;-------------------------- 

- O requerente através de requerimento n.º 697/15, datado de 7 de Maio 

de 2015, solicitou a legalização da construção de uma habitação 

unifamiliar, tendo recaído despacho superior datado de 2015-05-26, no 

sentido de deferimento do licenciamento do imóvel;------------------- 

- Informação n.º 35/DAF/FISC/2016, face as obras levadas a efeito sem 

controlo prévio por parte da administração. Foi instaurado o auto de 

embargo e suspensão de obras particulares;--------------------------- 

- Pedido de legalização das obras de construção, objeto de despacho 

datado de 2016-06-14, no sentido de apresentar soluções adequadas, por 

forma a ultrapassar as considerações vertidas no auto de vistoria n.º 

55.----------------------------------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, do 

ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 

de Abril, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Certidão das Finanças;-------------------------------------------- 

- Planta de localização, com a indicação precisa do local onde se 

pretende executar a obra;-------------------------------------------- 

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

- Estimativa do custo total da obra;--------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra;-------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e especialidades, quanto ao cumprimento das normas legais 

e regulamentares aplicáveis;-----------------------------------------  

- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1:100;----------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos;---------------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Fotografias;------------------------------------------------------ 

- Ficha estatística;------------------------------------------------- 

- Plano de acessibilidades;------------------------------------------ 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- 

- Estudo de comportamento térmico;----------------------------------- 

- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores;------------------------------------ 

- Projeto de arquitetura (aditamento);------------------------------- 

- Ficha eletrotécnica;----------------------------------------------- 

- ITED;------------------------------------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais (aditamento);--------------------------- 

- Projeto de estabilidade (aditamento);----------------------------- 
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- Projeto de instalação de gás;------------------------------------- 

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

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 

artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo Dec.- 

Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por respeitar à legalização das obras 

de construção.------------------------------------------------------ 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial 

De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal n.º 

47 B, o terreno está inserido em espaço de classe 1 – espaço Urbano e 

Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados e em núcleos 

tradicionais dos aglomerados rurais, de acordo com as plantas de 

Ordenamento do Plano Diretor Municipal;------------------------------ 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C (Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação.----------------------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

O requerente pretende a legalização da construção de uma habitação 

unifamiliar.-------------------------------------------------------- 

A habitação foi licenciada ao abrigo do despacho datado de 2015-05-

26, dispondo do prazo de um ano para requerer a emissão do alvará de 

licença de obras.---------------------------------------------------- 

O requerente levou a efeito obras de ampliação na habitação, a qual 

não possuí qualquer título emitido, pese embora, se encontre deferido 

o licenciamento. Neste sentido a apreciação será feita para o edifício 

na globalidade, estando neste momento as obras embargadas.----------- 

O processo está instruído de acordo com o n.º 16, do ponto III, da 

Portaria 113/2015, de 22 de Abril, ou seja, com os projetos de 

estabilidade, arranjos exteriores, águas pluviais, acústico, térmico, 

águas e esgotos, ficha de segurança contra incêndio, ITED, Ficha 

Eletrotécnica e Projeto de instalação de gás.------------------------ 

Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal 

de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria ao imóvel 

em 2016-05-19, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º”55”, que se 

anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido.--------------------------------------------------------  

Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de apresentar uma 

calendarização dos trabalhos adequada á conclusão da obra, um 

aditamento ao projeto de arquitetura e especialidades que contemple o 

fecho da área destinada a terraço. Foi concedido ao requerente o prazo 

máximo de 15 dias para adotar as diligências necessárias, para 

ultrapassar as considerações vertidas no auto de vistoria n.º 55, 

tendo em vista a legalização do imóvel.------------------------------ 

É proposta uma área bruta de construção de 174,50 m2, para o conjunto 

a legalizar. A habitação a legalizar, possui um piso: r/chão.--------  

A construção respeita os afastamentos existentes na envolvente 

imediata, os alinhamentos á via pública com a qual confronta e o índice 

de utilização do solo, ao propor um índice de 0.52 m2/m2.------------ 

A operação urbanística, dá cumprimento, ao especificado na alínea a) 

e b) do n.º 3 do artigo 12.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal, 

ao propor 2 lugares de estacionamento no interior do lote.---------- 

O projeto apresentado, dá cumprimento, ao disposto no Decreto - Lei 

163/06 de 8 de Agosto, relativo a acessibilidade a pessoas com 

mobilidade condicionada, sendo certo que, está instruído com termo de 

responsabilidade do plano de acessibilidades, de acordo com o n.º 8 

do art.º 20 do RJUE;------------------------------------------------- 
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6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

O processo está instruído com os termos de responsabilidade, previstos 

no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade do autor 

do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do autor dos 

projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados;------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

De acordo com a alínea a) do n.º 1, do art.º 24.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 324,36 euros.-------------------------------------------- 

As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção IV, 

do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

148,20 euros.------------------------------------------------------- 

O valor total das taxas a liquidar é assim de 472,56 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I.------------------------------ 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

Considerando, tratar-se de um edifício de construção recente, 

exteriormente concluído que se situa em local, onde predominam esta 

tipologia de construções, faltando unicamente obras de acabamento ao 

nível do espaço interior.-------------------------------------------- 

Considerando, que a proposta apresentada, cumpre o disposto no artigo 

19.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal, pelo facto de: a área 

bruta de construção proposta, respeitar o índice de construção do 

local que é de 0.50 m2/m2 aplicado á área da parcela, a altura da 

edificação não ultrapassa 7,5 metros, a área de impermeabilização do 

solo não excede 75% da área da parcela e a área de implantação, não 

excede 60% da área do terreno.--------------------------------------- 

Considerando que o uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação 

unifamiliar, se enquadra no disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 

7.º do Plano Diretor Municipal, onde dispõe que, os espaços de classe 

1 possuem já ou estão vocacionados para a utilização e ocupação do 

solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou mista;------ 

Considerando que a edificação é servida por arruamento público, 

pavimentado a betuminoso, possui ligação á rede pública de água e 

esgotos.------------------------------------------------------------ 

Considerando que, da vistoria realizada, resultou parecer no sentido 

de haver necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação 

no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de construção.  

Considerando que é apresentada uma calendarização de trabalhos por 7 

dias, necessária para levar a efeito obras de correção, 

designadamente, obras de acabamento do espaço interior da habitação 

unifamiliar.-------------------------------------------------------- 

Considerando que são apresentados todos os projetos de especialidades, 

previstos no n.º 16, do ponto III, da Portaria 113/2015;------------ 

Considerando, que a operação urbanística em análise, não 

consubstancia, qualquer dispensa de cumprimento de normas técnicas de 

construção, pelo facto de se tratar de uma construção recente.------- 

Considerando, que há obras de correção a serem levadas a efeito, o 

titulo a emitir será o alvará de licença especial de legalização, 

conforme previsto no n.º4 do artigo 73.º-C do RMUE.------------------ 

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

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A e artigo 73.º- 

C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia procedimental:--- 
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a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem o licenciamento das mesmas.---------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de construção, e face as obras de correção a 

levar a efeito, deverá o interessado, no prazo máximo de 30 dias, 

apresentar nestes serviços os elementos constantes do n.º 1 do art.º 

3 da Portaria 216-E/2008 de 3 de Março, para que se possa emitir o 

respetivo o alvará de licença especial de legalização, designadamente: 

- Apólice de seguro de construção;----------------------------------- 

-Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro;--------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra;--------------------------------------------- 

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo;-------------------------------------------------------------- 

- Livro de obra, com menção do termo de abertura;-------------------- 

- Plano de segurança e saúde;---------------------------------------- 

Em conformidade com o n.º10 do artigo 73.º-C do RMUE, e de acordo com 

o preceituado no n.º 14, do mesmo artigo do referido diploma legal, 

vir requerer, num prazo de 30 dias úteis, após a realização das obras, 

a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, instruído 

de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar.------------------------------------------------------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2)  

PISO Habitação Arrumos TOTAL 

Piso 0 174,50   174,50 

TOTAL   174,50 

Cércea – 5,10 ml-----------------------------------------------------                              

Volume – 889,95 m3-------------------------------------------------------------------------------- 

QUADRO I------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)-------------- 

 

QUADRO I        custos (C)     

    s/n  larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem              

         

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa    0   14,49 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso    6,5   19,77 128,51 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)    0   13,34 0,00 €/m 

 - Granito (calçada à 

portuguesa)   

 

0   8,70 0,00 €/m 

 - Betão     0   13,34 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1    22,04   22,04 €/m 
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REDE DE 

ESGOTOS   1 

 

  34,80   34,80 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0    46,40   0,00 €/m 

           

  C - custo das obras existentes na 

via pública / m 

 

      185,35   €/m 

  m - frente do terreno que 

confronta com a via pública 

 

      7   

           

  Moradia unifamiliar          

  

 - alínea a) do n.º 1 do 

artigo 24.º   

 

      

  T = C x m x 0,25        T = 324,36   € 

- Cálculo das taxas administrativas---------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras de edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de 

comunicação prévia (taxa geral) 
  

  
63,10 € 

n.º 2 

Para habitação unifamiliar, por fogo 
      

a) 

 Até 250 m2 
1 73,60€ 73,60 € 

b) 

 De 251 m2 a 500 m2 
0 84,10€ 0,00 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 94,65€ 0,00 € 

n.º 16 

Prazo de execução da obra, por cada mês  
1 11,50€ 11,50 € 

  TOTAL      
148,20 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 324,36 € + 148,20 € = 472,56 €-------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 12/08/2016. -------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente, sejam proferido 

competente despacho no sentido de a Câmara Municipal vir a adotar uma 

deliberação conducente ao deferimento do pedido de emissão de uma 

licença especial de legalização das obras inerentes à legalização da 

operação urbanística em causa. -------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 16.08.2016.------------------------------- 

À presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. 

`A consideração superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 16.08.2016.----------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.9. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO E ANEXO - 

PROCESSO N.º 791/15 – JOSE CHAVES VALTELHAS – BAIRRO DA FONTE FRIA, 

UNIAO DE FREGUESIAS DE SOUTELO E SEARA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ENG.ª VITORIA JOSE DE MATOS 

ALMEIDA, DATADA DE 09/08/2016. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através de requerimento, com registo de entrada nos serviços da Divisão 

de Gestão e Ordenamento do Território nº1402/16, datado de 02/08/2016 

o Sr. José Chaves Valtelhas, na qualidade de proprietário, vem requer 

a junção de elementos ao processo nº 791/15, para cumprimento do 

enunciado na informação técnica datada de 24/06/2016, da qual tomou 

conhecimento, através de ofício n.º728, datado de 08/08/2016, com 

vista legalização de uma operação urbanística já concluída, composta 

por um prédio de habitação, em desconformidade com Licença inicial n.º 

805, passada em 11/10/1979, bem como, legalização de obras de 

construção de anexo, complementar do prédio de habitação, sem os 

necessários atos administrativos de controlo prévio, nos termos nos 

termos do disposto no art.º 102-A(18), do Decreto-Lei nº555/99, de 16 

de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 

9 de Setembro, doravante designado por RJUE,  que levou a efeito no 

Bairro da Fonte Fria n.º6, União das Freguesias de Soutelo e Seara 

Velha. -------------------------------------------------------------

2 - LOCALIZAÇÃO -----------------------------------------------------

2.1 De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de 

Chaves apresentada, o prédio rústico, composto de terra de cultivo e 

monte, sito em Soutinho, freguesia Soutelo, concelho de Chaves, 

inscrito no artigo matricial n.º 1822 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Chaves sob o n.º 1047/20100825 confronta de norte 

com António Rodrigues Fidelis, de Nascente com João Martins Guerreiro, 

de Sul com José Joaquim Morais e de Poente com José Joaquim do 

Nascimento, bem como, do prédio urbano, sito em Soutelinho, freguesia 

de Soutelo,  concelho de Chaves, inscrito no inscrito na matriz predial 

sob o artigo 384 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

número 1052/20100825, composto de habitação de rés-do-chão e 1º andar, 

confronta de norte com Guilherme Ferreira, de Nascente com João Martins 

Guerreiro de Sul com José Joaquim Morais e de Poente com José Joaquim 

do Nascimento. ------------------------------------------------------ 

2.2 Instruiu ainda o processo objecto de análise uma declaração para 

inscrição ou actualização de prédios urbanos na matriz (modelo 1), com 

data de 2015/12/01, onde consta que o prédio melhorado com artigo 

provisório P758, em nome do ora requerente, com identificação 

matricial, resultante do artigo 645, tipo urbano e artigo 4623, tipo 

rústico, da União das freguesas de Soutelo e Seara Velha, confronta 

de Norte com Guilherme Ferreira, de Sul com José Joaquim Morais  e 

caminho público, de Nascente com João Martins Guerreiro e de Poente 

com José Joaquim do Nascimento.-------------------------------------- 

 

                                                           
18 Artigo 102.º -A Legalização -------------------------------------- 

1 — Quando se verifique a realização de operações urbanísticas ilegais 

nos termos do n.º 1 do artigo anterior, se for possível assegurar a 

sua conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, 

a câmara municipal notifica os interessados para a legalização das 

operações urbanísticas, fixando um prazo para o efeito. ------------- 
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3. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

Para o local detectou-se o processo de licenciamento de obras 

antecedente n.º530/1979 que deu origem à Licença n.º805, passada em 

11/10/1979, para “construção de um prédio habitação R/C e andar com 

317m2”, cujo titular é o Sr. José Chaves Valtelhas; ----------------- 

4. INSTRUÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------------------- 

4.1 Através do requerimento n.º1402/16, de 02/08/2016, apresenta: --- 

Plantas retractando a situação a materialização do imóvel, digo prédio 

de habitação e anexo, Memória descritiva, rectificando a pretensão do 

requerente, Declaração de Responsabilidade entre Compatibilidade entre 

Papel e Formato Digital subscrita pelo coordenador do projecto e CD.- 

4.2 No âmbito do atendimento ao público realizado em 04/08/2016, o 

requerente apresentou Planta contendo a solução de ventilação a 

adoptar na instalação sanitária do piso 0, termos de responsabilidade, 

prova da validade da inscrição válida do técnico, engenheiro, em 

organismo público/ associação pública de natureza profissional 

oficialmente reconhecido, de acordo com o artº10º do RJUE, pormenores 

de construção, à escala de 1:100, esclarecendo a solução construtiva 

adotada para as paredes exteriores do edifício e sua articulação com 

a cobertura, Ficha de medição da edificação, em conformidade com o 

anexo IV do RMUE de Chaves, acompanhada de perfil esquemático do 

arruamento com descrição dos materiais. ----------------------------- 

4.3 Relação dos elementos que instruem este processo de obras, nos 

termos do disposto no n.º2 artigo 102.ºA do RJUE, cumulativamente com 

o disposto no anexo I - ponto I  e no n.º15 e no n.º16,  do ponto III, 

do ponto V - Elementos específicos para autorização ou alteração de 

utilização,  da Portaria 113/2015 de 22 de Abril, bem como do Artigo 

73.º -C Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, RMUE: - 

 Documento de identificação, Cartão de Cidadão do requerente; -- 

 Fichas de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 

235/2013, de 24 de julho; ------------------------------------------- 

 Fotocópia do Alvará de Licença de obras n.º805, passada em 

11/10/1979; -------------------------------------------------------- 

 Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 

pela conservatória do registo predial referente aos prédios 

abrangidos; -------------------------------------------------------- 

 Documentos complementares consubstanciados, nas 

Declarações do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), referente ao 

prédio urbano sito no lugar de Campos, actualmente inscrito na Matriz 

Localização do prédio, conforme se ilustra, 
na sobreposição do levantamento 
topográfico georreferenciado, apresentado 
pelo requerente, sobre ortofotomapa com 
voo de 2012 (folha nº34-3A). 
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Predial sob o artigo 1106 e referente ao prédio rústico localizado em 

Campos, actualmente inscrito na Matriz Predial sob o artigo  n.º6130 

ARV; --------------------------------------------------------------- 

 Extratos, das plantas de condicionantes e de ordenamento, do 

plano Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se 

pretende executar a obra, à escala 1: 10. 000; ---------------------- 

 Planta de localização e enquadramento, com delimitação da área 

objeto da operação, á escala 1:10.000; ------------------------------ 

 Planta de localização, com delimitação da área objeto da 

operação, á escala 1:5.000; ----------------------------------------- 

 Termo de responsabilidade subscrito pelo Coordenador do projeto 

“de reconstrução”, quanto ao cumprimento das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis; ------------------------------------------ 

 Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de 

arquitectura, quanto ao cumprimento das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis; ------------------------------------------ 

 Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de 

arranjos exteriores, quanto ao cumprimento das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis; ------------------------------------------ 

 Prova da validade da inscrição do técnico, arquitecto, em 

organismo público/ associação pública de natureza profissional 

oficialmente reconhecido, de acordo com o artº10º do RJUE; ---------- 

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil 

dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho; --------- 

 Documento complementar consubstanciado, numa Declaração de 

responsabilidade de compatibilidade entre papel e formato digital, de 

acordo com o n.º14, do artigo 13º(19) do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação do Município de Chaves; ----------------- 

 Documentação fotográfica dos imóveis, habitação e anexo; ------ 

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

 Declaração do técnico autor do levantamento topográfico; ------ 

 Prova da validade da inscrição do técnico autor do levantamento 

topográfico em organismo público/ associação pública de natureza 

                                                           
19 Artigo 13.º - Requerimento, comunicação e respetiva instrução ---- 

12 — Todos os levantamentos topográficos apresentados no âmbito da 

instrução dos pedidos de realização de operações urbanísticas deverão 

ser acompanhados de uma Declaração (documento escrito) na qual o 

Topografo autor do respetivo levantamento topográfico declare a 

conformidade do mesmo com os elementos cadastrais presentes no local. 

(Anterior n.º 11)---------------------------------------------------- 

13 — A declaração mencionada no número anterior deverá também ser 

apresentada até cinco dias após o início dos trabalhos relativos à 

implantação de quaisquer obras novas de urbanização e de edificação, 

com a menção adicional de que esta foi efetuada no estrito cumprimento 

do projeto aprovado. Esta referência deverá ainda ser registada no 

Livro de Obra. (Anterior n.º 12. ------------------------------------ 

14 — Enquanto houver apresentação simultânea de peças instrutórias em 

papel e formato digital, essa entrega deverá ser acompanhada de 

declaração subscrita pelos autores ou pelo coordenador do projeto, 

atestando que os dois formatos apresentam a mesma informação, em 

conformidade com o Anexo III do presente Regulamento. --------------- 

15 — As obras de construção, reconstrução, ampliação ou alteração 

deverão ser instruídas com uma ficha de medição das edificações, em 

conformidade com o Anexo IV do presente Regulamento. ---------------- 
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profissional oficialmente reconhecido, de acordo com o artº10º do 

RJUE; -------------------------------------------------------------- 

 Documento complementar, consubstanciado no cartão do cidadão do 

técnico autor do levantamento topográfico; ------------------------- 

 Levantamento topográfico, à escala de 1:500, cotado, 

identificando o prédio e a respectiva área, assim como o espaço público 

envolvente (vias, e infraestruturas ou instalações aí localizadas, 

incluindo postes, tampas); ------------------------------------------ 

 Documentação fotográfica do prédio; --------------------------- 

 Planta de arranjos exteriores, á escala 1:200; ---------------- 

 Prova da validade da inscrição válida do técnico, engenheiro, em 

organismo público/ associação pública de natureza profissional 

oficialmente reconhecido, de acordo com o artº10º do RJUE; ---------- 

 Projeto de arquitetura, incluindo, plantas à escala de 1:100 

contendo as dimensões e áreas e utilizações de todos os espaços, 

alçados à escala de 1:100, cortes longitudinais e transversais à escala 

de 1:100, contendo cotas, pormenores de construção, à escala de 1:100, 

esclarecendo a solução construtiva adotada para as paredes exteriores 

do edifício e sua articulação com a cobertura, documentação 

fotográfica). ------------------------------------------------------ 

 Planta de alterações, os elementos mínimos apresentados em 

conformidade com disposto no artigo 15.º(20) do Regulamento n.º 

732/2015, consubstanciado na revisão Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação, doravante designado por RMEU; ---------- 

 Processo em formato digital, CD, contendo ficheiros com os 

elementos instrutórios do processo (peças desenhadas e escritas), nos 

termos da Lei n.º 36/2011, de 21 de junho, no que respeita à 

implantação da operação urbanística, e nos termos do n.º3, do artigo 

13.º, do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação. ------ 

 Projeto de abastecimento e distribuição de água potável, projecto 

de drenagem de águas residuais e projecto de drenagem de águas 

pluviais, acompanhados pelos termos de responsabilidade subscritos por 

técnico com qualificação profissional legalmente reconhecida e 

adequada a subscrever projectos de abastecimento de água e drenagem 

de águas residuais; ------------------------------------------------- 

 Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na 

Portaria n.º 349 -C/2013, de 2 de dezembro; ------------------------- 

 Declaração de isenção de emissão de pré-certificado energético;- 

 Projeto de condicionamento acústico, acompanhado acompanhado do 

respectivo termo de responsabilidade, nos termos constantes do n.º6 

do artigo 3.º(21) do Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de Junho, aprovou o 

Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE);----------- 

                                                           
20 Artigo 15.º - Desenhos de alteração ------------------------------ 

Nos projetos que envolvam alterações deveram ser apresentados os 

seguintes elementos mínimos: ---------------------------------------- 

a) Desenhos representativos da situação existente; ------------------ 

b) Desenhos representativos das alterações pretendidas, com as 

seguintes regras: --------------------------------------------------- 

i) A preto — os elementos a conservar; ------------------------------ 

ii) A vermelho — os elementos a construir; -------------------------- 

iii) A amarelo — os elementos a demolir; ---------------------------- 

iv) A azul — os elementos a legalizar; ------------------------------ 

v) Desenhos com a situação final proposta. -------------------------- 
21 Artigo 3.º Responsabilidade -------------------------------------- 
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 Ficha de Segurança Contra Incêndio em Edifícios (SCIE - 

Mod.200901-ANPC), aplicável às utilização tipo I a III e VI a XII para 

a 1ª categoria de risco, acompanhada por termo de responsabilidade 

subscrito por técnico com qualificação profissional legalmente 

reconhecida e adequada a subscrever projectos; ---------------------- 

 Termo de responsabilidade pela Direção Técnica da obra; ------- 

 Plano de segurança e saúde; ----------------------------------- 

 Projeto de estabilidade acompanhados por termo de 

responsabilidade subscrito por técnico com qualificação profissional 

legalmente reconhecida e adequada a subscrever projectos de 

estabilidade de responsabilidade; ----------------------------------- 

 Ficha de medição da edificação, em conformidade com o anexo IV 

do RMUE de Chaves, acompanhada de perfil esquemático do arruamento com 

descrição dos materiais. -------------------------------------------- 

O requerente considerou não ser possível a apresentação de alguns 

projetos de especialidade, designadamente, projecto de Infraestruturas 

de Telecomunicações, ITED, Ficha eletrotécnica, com comprovativo da 

viabilidade de abastecimento de energia elétrica emitido pela EDP, em 

conformidade com o ponto ii), da alínea a), do n.º5 do Artigo 73.º -

C22, para o efeito apresenta: --------------------------------------- 

 Factura da operadora de telecomunicações “MEO”, comprovativo de 

que o edifício já se encontra servido de infraestrutura de 

telecomunicações; -------------------------------------------------- 

 Factura da empresa EDP, serviço universal, comprovativo de que o 

edifício se encontra servido de energia elétrica emitido pela EDP;--- 

 Pedido de dispensa de apresentação de Projeto de Instalação Gás, 

fundamentado, pela inexistência de rede pública ou privada de gás.--- 

5. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------- 

5.1 Enquadramento do pedido na Legislação vigente ------------------- 

A pretensão, consubstanciada na realização de uma operação urbanística 

ilegal, isto é, em desconformidade com os respetivos atos 

administrativos de controlo prévio, com Licença inicial n.º 328/1975, 

para legalização de obras de alteração um prédio de habitação, bem 

                                                           

6 — A verificação da conformidade das disposições do presente 

Regulamento deve ser efectuada com base em ensaios acústicos, 

realizados de acordo com a normalização aplicável, nos termos do 

disposto no n.º 5 do artigo 12.º, conjugado com os artigos 33.º e 

34.º, do Regulamento Geral do Ruído, sendo aplicáveis às entidades não 

acreditadas as metodologias e os critérios de amostragem de ensaios e 

medições acústicas utilizados pelas entidades acreditadas. ---------- 
22 Artigo 73.º -C Procedimento de legalização de operações urbanísticas 

5 — O pedido de emissão do alvará de autorização de utilização, no 

âmbito do processo de legalização deverá ser instruído com os elementos 

definidos, sobre a matéria, na Portaria n.º 113/2015,de 22 de abril, 

com as seguintes especificidades:------------------------------------ 

a) Quando não seja possível a apresentação de algum dos projetos de 

especialidade exigíveis, no âmbito do procedimento de legalização, 

estes poderão ser substituídos por um dos seguintes documentos: ----- 

ii) Relatórios técnicos acompanhados por termo de responsabilidade 

onde conste que na operação urbanística de edificação objeto de 

legalização foram observadas as normas legais e regulamentares 

aplicáveis, designadamente as normas técnicas de construção em vigor, 

e bem assim, todas as normas relacionadas com a segurança saúde 

públicas da edificação; --------------------------------------------- 
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como, legalização de obras de construção de anexo, complementar do 

prédio de habitação, sem os necessários atos administrativos de 

controlo prévio, com enquadramento no disposto nos artigos n.º 102 e 

102.º-A, do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro.--------- 

5.2 Enquadramento da proposta nos instrumentos de planeamento 

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

Regista-se que o prédio acima referido possui uma área de 1919,00 m2 

e com a configuração e delimitação constantes da planta topográfica 

junta.--------------------------------------------------------------  

A área em estudo é abrangida pelo Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicado na I Série – B do Diário da República n.º 35/95, de 10 de 

fevereiro (Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/95) e 

correspondentes Cartas de Ordenamento (folha nº34-A). De acordo com o 

referido plano, a parcela de terreno onde se pretende intervir insere-

se em Classe 1 – espaços urbanos e urbanizáveis, na Categoria 1.3 – 

outros aglomerados, aglomerado de Limarinho. ------------------------ 

 

 
Sobre o terreno, objeto da pretensão e de acordo com a planta de 

condicionante, folha n.º 34-A, não identifica servidões e restrições 

de utilidade pública, pelo que não houve necessidade de se efetuarem 

consultas a entidades externas. ------------------------------------- 

5.3 Nos Regulamentos Municipais ------------------------------------- 

Dado tratar-se de um a edificação existente, destinada a um prédio de 

habitação bifamiliar existente, composto de rés-do-chão e andar, em 

desconformidade com a licença inicial nº805, passada em 11 de outubro 

de 1979, em área não abrangida por operação de loteamento ou por plano 

de pormenor,  bem como a legalização de anexos, complementares da 

edificação principal, sem os necessários atos administrativos de 

Conforme se ilustra, na sobreposição 
do levantamento topográfico 
georreferenciado, apresentado pelo 
requerente, sobre o extracto da carta 
de ordenamento (folha nº34-A). 
 

Conforme se ilustra, na sobreposição 
do levantamento topográfico 
georreferenciado, apresentado pelo 
requerente, sobre o extracto da carta 
de  condicionantes (folha nº34-A). 
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controlo prévio a pretensão enquadra-se no artigo artigo 73º-C( 23) do 

RMUE.--------------------------------------------------------------- 

                                                           
23 Artigo 73.º -C - Procedimento de legalização de operações 

urbanísticas ------------------------------------------------------- 

1 — Nos casos de edificações já concluídas sem procedimento de controlo 

prévio e não dotadas de autorização de utilização é desencadeado o 

procedimento pelo interessado. -------------------------------------- 

4 — Quando houver lugar à realização de obras de correção ou outras, 

a legalização será precedida da emissão de licença especial de 

legalização. ------------------------------------------------------- 

5 — O pedido de emissão do alvará de autorização de utilização, no 

âmbito do processo de legalização deverá ser instruído com os elementos 

definidos, sobre a matéria, na Portaria n.º 113/2015,de 22 de abril, 

com as seguintes especificidades: ----------------------------------- 

a) Quando não seja possível a apresentação de algum dos projetos de 

especialidade exigíveis, no âmbito do procedimento de legalização, 

estes poderão ser substituídos por um dos seguintes documentos: ----- 

i) Certificados emitidos por entidades credenciadas; ---------------- 

ii) Relatórios técnicos acompanhados por termo de responsabilidade 

onde conste que na operação urbanística de edificação objeto de 

legalização foram observadas as normas legais e regulamentares 

aplicáveis, designadamente as normas técnicas de construção em vigor, 

e bem assim, todas as normas relacionadas com a segurança saúde 

públicas da edificação; --------------------------------------------- 

iii) Sempre que não seja objetivamente possível dar cumprimento às 

normas legais em vigor, designadamente normas relacionadas com 

técnicas de construção, deverá o requerente demonstrar e fazer prova 

que foram cumpridas as normas vigentes à data da construção; -------- 

iv) A prova dos factos previstos na alínea anterior poderá ser feita 

mediante registos fotográficos, cartográficos ou outros 

caracterizadores da edificação objeto de legalização; --------------- 

v) Comprovativo da ligação à rede pública existente, no caso dos 

projetos de alimentação e distribuição de energia elétrica, projeto 

de instalação de gás, projeto de redes prediais de água, esgotos e 

águas pluviais, e projeto de instalações telefónicas e de 

telecomunicações. -------------------------------------------------- 

b) Quando não haja lugar à realização de obras de ampliação ou 

alteração, será igualmente dispensada a apresentação dos seguintes 

documentos: -------------------------------------------------------- 

i) Calendarização da execução da obra; ------------------------------ 

ii) Estimativa do custo total da obra; ------------------------------ 

iii) Documento comprovativo da prestação de caução; ----------------- 

iv) Apólice de seguro de construção; -------------------------------- 

v) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho; -------------------------- 

vi) Títulos habilitantes para o exercício da atividade de construção  

válidos à data da construção da obra; ------------------------------- 

vii) Livro de obra; ------------------------------------------------- 

viii) Plano de segurança e saúde. ----------------------------------- 

6 — O procedimento de legalização é sempre precedido de vistoria 

municipal, realizada pela comissão municipal responsável. ----------- 

7 — Do ato que determinar a realização da vistoria, é notificado o 

proprietário do imóvel, mediante carta registada expedida com, pelo 

menos, 8 dias de antecedência relativamente à data da sua 

concretização. ----------------------------------------------------- 
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5.4 Caracterização e análise da pretensão --------------------------- 

I – Arquitectura ---------------------------------------------------- 

A operação urbanística, objeto do procedimento de legalização, 

consubstanciada na reposição da legalidade urbanística, resultado de 

obras de alteração(24), de um prédio de habitação, existente, com uma 

                                                           

8 — A realização da vistoria municipal tem como objetivo apurar o 

estado geral de conservação da edificação, bem como a sua inserção 

urbana, de acordo com a avaliação material que, sobre a matéria, possa 

ser, objetivamente, realizada, no âmbito de tal diligência, validando 

todos os elementos probatórios que acompanham instrutoriamente o 

procedimento de legalização. ---------------------------------------- 

9 — Da vistoria é imediatamente lavrado o auto, do qual constam 

obrigatoriamente a identificação do imóvel, a descrição do estado do 

mesmo e a eventual necessidade de efetuar obras de correção ou 

adaptação e, bem assim, as respostas aos quesitos que sejam formuladas 

pelos proprietários. ------------------------------------------------ 

10 — Caso da vistoria resulte a necessidade de efetuar obras de 

correcção ou adaptação no edifício existente o interessado terá de 

elaborar os projetos correspondentes e a execução das obras é titulada 

por um alvará de obras de edificação cujo requerimento deve ser feito 

nos termos da legislação em vigor, seguindo -se o requerimento de 

autorização de utilização nos termos legalmente definidos. ---------- 

11 — Caso da vistoria não resulte a necessidade de efetuar obras de 

correção ou adaptação no edifício, a decisão final, pronuncia -se, 

simultaneamente, sobre as obras e a utilização do edifício. --------- 

12 — A realização da vistoria prévia poderá ser dispensada, desde que 

o pedido de legalização da operação urbanística não consubstancie 

qualquer dispensa relativamente ao dever de apresentação dos elementos 

e ou documentos técnicos instrutórios, previstos no RJUE e Portaria 

instrutória respetiva. ---------------------------------------------- 

13 — A operação urbanística de edificação objeto do procedimento de 

legalização que careça de obras deverá ser titulada por alvará de 

licença especial de legalização. ------------------------------------ 

14 — A operação urbanística objeto do procedimento previsto no presente 

artigo é titulada por alvará de autorização de utilização, que deverá 

ser requerido no prazo de 30 dias úteis a contar do deferimento do 

pedido de legalização. ---------------------------------------------- 

15 — O alvará de autorização de utilização referido no número anterior, 

deverá fazer menção expressa de que o edifício a que respeita foi 

objeto de legalização. ---------------------------------------------- 

16 — A vistoria prévia, nos termos anteriormente configurados, deverá 

ser, também, efetuada no âmbito das legalizações promovidas 

oficiosamente pela administração municipal. ------------------------- 

17 — A realização da vistoria prévia está sujeita ao pagamento da 

correspondente taxa prevista no Regulamento de Liquidação e Cobrança 

de Taxas devidas pela realização de operações urbanísticas. --------- 

18 — O procedimento de emissão da licença especial de legalização a 

que se refere o n.º 4 do presente artigo deverá ser instruído, em tudo 

o que se refere às obras a executar, com os elementos definidos na 

respectiva Portaria, e em tudo o que diga respeito às partes da 

construção a legalizar será aplicado o disposto na alínea a), do n.º 

5 do presente artigo. ----------------------------------------------- 
24 Artigo 2.º Definições -------------------------------------------- 

Para efeitos do presente diploma, entende -se por: ------------------ 

d) «Obras de alteração», as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente, ou sua fração, 
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área total 317m2, licenciada ao abrigo da licença inicial nº805,  

passada em 11 de outubro de 1979, bem como, de legalização de obras 

de construção, de um anexo, complementar da edificação principal, sem 

o necessário ato administrativo de controlo prévio, para efeitos de 

aplicação do disposto no artigo 102.º-A do RJUE, com a pretensa 

funcionalidade de habitação bifamiliar e  anexo de R/C, com uma área 

de implantação total de 201,95m2 e área bruta total de construção 

300,95m2. ----------------------------------------------------------- 

II - De acordo com o PDM de Chaves ---------------------------------- 

É pretensão do requerente a legalização do conjunto edificado, 

incluindo a obras de alteração da edificação principal e construção 

de anexo, implantado em espaços urbanos e urbanizáveis (classe 1).--- 

III - Cumprir as disposições presentes no Regulamento do PDM de Chaves 

O prédio, tem uma área total de 1919,24m2, sendo o prédio rústico 

inscrito no artigo matricial n.º 1822, com uma área total de 1820 m2 

e o prédio urbano, inscrito no inscrito na matriz predial sob o artigo 

384 com uma área total de 99 m2, é pretensão do requerente a legalização 

do conjunto edificado,  casa de habitação habitação, de tipologia 

bifamiliar e anexo, na sua totalidade, e implantado em espaços 

pertencentes à categoria 1.3 – outros aglomerados, aglomerado de 

Limarinho, com uma área bruta, global, de construção de 300,95m2 e 

toda implantada em zona urbanizada, cujo índice de construção  obtido 

é de Ic = A bruta /Área do prédio, em espaços pertencentes á categoria 

1.3, = 300,95m2 / 1919,24m2 = 0,16m2/m2 (< 0,50 m2/m2), muito inferior 

ao permitido para o local, de acordo com o articulado na alínea a) do 

nº2 do artigo 19(25) do Plano Director Municipal de Chaves. ---------- 

                                                           

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área total de construção, da área de 

implantação ou da altura da fachada; -------------------------------- 
25 Artigo 19º – Regras de edificabilidade --------------------------- 

1 - A edificabilidade em lotes ou parcelas constituídos ao abrigo de 

projectos de ordenamento urbanístico ou operações de loteamento 

plenamente eficazes rege-se pela respectiva disciplina regulamentar. 

2 - A edificabilidade em parcelas não submetidas à disciplina dos 

instrumentos urbanísticos referidos no número anterior fica sujeita 

às seguintes regras: ------------------------------------------------ 

a) A área bruta de construção máxima a autorizar é a que resulta da 

aplicação dos seguintes índices: ------------------------------------ 

Os estabelecidos para a zona onde se localiza a parcela, quando se 

tratar de área disciplinada por plano de urbanização,0,5 m2/m2, nos 

restantes casos; ---------------------------------------------------- 

d) A área total de implantação das edificações previstas, incluindo 

anexos, não poderá exceder 60% da área da parcela integrada nesta 

classe; ------------------------------------------------------------ 

e) A área de solo impermeabilizado pelas edificações, anexos, pátios 

e outros recintos exteriores pavimentados não poderá exceder 75% da 

área da parcela integrada nesta classe; ----------------------------- 

f) Nas parcelas pertencentes à categoria 1.3 a altura máxima das 

edificações é de 7,5 m; --------------------------------------------- 

g) As disposições constantes das três alíneas anteriores não são 

exigíveis nas áreas a submeter a planos de salvaguarda e valorização 

ou quando se tratar de parcelas localizadas em núcleos consolidados 

dos aglomerados que possuam uma área inferior a 250 m2. ------------- 
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O conjunto edificado localiza-se dentro de uma faixa, de terreno 

limitado pela via de acesso e por uma linha traçada paralelamente a 

esta,  de 30m da respectiva berma. ---------------------------------- 

IV - Infra-estruturas ----------------------------------------------- 

O terreno confronta de confronta de sul com particular e caminho 

público, tal como se pode constatar por leitura da declaração para 

inscrição ou actualização de prédios urbanos na matriz (modelo 1), com 

data de 2015/12/01. ------------------------------------------------- 

O local encontra-se satisfatoriamente infra estruturado. ------------ 

V - Quanto aos espaços destinados ao estacionamento de veículos 

automóveis --------------------------------------------------------- 

A pretensão prevê uma garagem, cuja área da mesma e o espaço existente 

no logradouro do prédio garante o n.º mínimo de lugares de 

estacionamento, conforme prevê, a alínea b), do n.º3, do Artigo 12.º, 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves em vigor, 

cumulativamente com os artigos 39.º(26) e 40.º(27) do Regulamento da 

Urbanização e da Edificação e Tabela de Taxas e Licenças, devidas pela 

realização de operações Urbanísticas e posteriores alterações. ------ 

VI - Verificação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU),  

O projeto está instruído com termo de responsabilidade pelo que nos 

termos do disposto no nº 8 do art.º 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/14, de 9 de Setembro, 

está dispensada a verificação do interior da edificação. ------------ 

VI - Uso do edifício ------------------------------------------------ 

No que refere á edificação principal, destinada habitação, constatou-

se que o piso 0 da referida habitação, constitui também um fogo, o que 

implica a mudança de tipologia de unifamiliar para bifamiliar, mais 

se refere, dispõem o artigo 15 do regulamento do PDM de Chaves, que 

as áreas englobadas na classe 1, espaços urbanos e urbanizáveis, 

destinam-se primordialmente à localização implantação de actividades, 

funções e instalações com fins residenciais, neste contexto, a 

tipologia agora pretendida conforma-se com o disposto no n.º1, do 

artigo 15º, do PDM de Chaves. --------------------------------------- 

                                                           
26 Artigo 39.º - Parâmetros a respeitar ----------------------------- 

1 — Todas as novas edificações devem dispor de espaços destinados ao 

estacionamento de veículos automóveis. ------------------------------ 

2 — No dimensionamento dos espaços referidos no número anterior devem 

garantir -se cumulativamente os seguintes mínimos de lugares de 

estacionamento: ---------------------------------------------------- 

a) Estacionamento privado — o número e tipologia de lugares de 

estacionamento deve cumprir o estabelecido no artigo 12.º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves; ------------------- 

b) Estacionamento público — dentro dos limites do terreno objeto de 

intervenção, mais concretamente nos casos de edificações com a 

componente de habitação coletiva, comércio, serviços ou indústria, 

deve ser criado estacionamento a integrar no domínio público, em 

conformidade com o dimensionamento preceituado na Portaria n.º 216 -

B/2008 de 3de março, aplicável a título supletivo. ------------------ 
27 Artigo 40.º - Dimensões ------------------------------------------ 

Os lugares de estacionamento referidos no número anterior devem ter 

as seguintes dimensões mínimas: ------------------------------------- 

a) Garagem privativa — 6 m × 3 m; ----------------------------------- 

b) Lugar de estacionamento no interior do edifício, nomeadamente 

garagem coletiva, ou a descoberto — 5 m × 2,5 m. -------------------- 
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VII - Do cumprimento das normas técnicas para pessoas com mobilidade 

condicionada, DL nº163/2006, de 8 de Agosto. ------------------------ 

O projecto está instruído com termo de responsabilidade do autor do 

plano e acessibilidades o que dispensa a sua verificação pelos 

Serviços. ---------------------------------------------------------- 

VIII - Pareceres exteriores ----------------------------------------- 

Não houve consulta a entidades externas ----------------------------- 

IX – Elementos instrutórios ----------------------------------------- 

Os elementos instrutórios são os adequados para a operação 

urbanística, objeto do procedimento de legalização, consubstanciada 

na reposição da legalidade urbanística, resultado da alteração, de um 

prédio de habitação existente, licenciada ao abrigo da licença nº805, 

passada em 11/10/1979, e legalização de obras de construção de anexo 

e uma vez que não há lugar à realização de obras, sujeitas a 

licenciamento, o requerente apresentou os elementos (cf. n.º 4 do 

artigo 102.º-A do RJUE e b) do n.º 5 do artigo 73.º-C do RMUE). ----- 

6. VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DE NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES 

APLICÁVEIS, REFERENTES AO INTERIOR DAS EDIFICAÇÕES ------------------ 

Nos termos do n.º 8 do artigo 20.º do RJUE, «as declarações de 

responsabilidade dos autores dos projetos de arquitetura, no que 

respeita aos aspetos interiores das edificações […] constituem 

garantia bastante do cumprimento das normas legais e regulamentares 

aplicáveis, excluindo a sua apreciação prévia, salvo quando as 

declarações sejam formuladas nos termos do n.º 5 do artigo 10.º». --- 

O projeto de arquitetura apresentado está instruído com termo de 

responsabilidade subscrito pelo seu autor, inscrito na Ordem dos 

Arquitetos, que atesta a conformidade do mesmo com as normas legais e 

regulamentares aplicáveis referentes ao interior da edificação, 

elaborado nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do RJUE. --------------- 

7. PROPOSTA E ENQUADRAMENTO LEGAL ----------------------------------- 

7.1 As obras objecto de legalização, com vista legalização de uma 

operação urbanística já concluída, referem-se na generalidade a obras 

de alteração de um prédio de habitação existente, licenciada ao abrigo 

da licença nº805, passada em 11/10/1979, em área não abrangida por 

operação de loteamento ou por plano de pormenor e legalização das 

obras de construção de anexo, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio, complementar do prédio de habitação. ------------ 

7.2 Em anexo, à presente informação técnica, o auto de Vistoria prévia 

para legalização das obras de alteração e construção n.º 46, emitido 

em 21/04/2016, onde se refere que o edifício, destinado a habitação, 

encontra-se em razoável estado de conservação, interior e 

exteriormente, conservando as caraceristicas da década em que foi 

construída, mais se refere, no que concerne ao anexo o mesmo se 

encontra em mau estado de conservação e necessita de obras conservação 

exteriores, designadamente pintura. Tais obras enquadram-se no 

contexto patenteado no artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro (Isenção de controlo prévio) e também no artigo 6.º, do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, rezando o n.º 4 

deste último que, “Não obstante se tratarem de operações não sujeitas 

a qualquer procedimento de controlo prévia, devem os interessados dar 

conhecimento à Câmara Municipal, até cinco dias antes do início dos 

trabalhos, (…)” ----------------------------------------------------- 

8. RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------- 

Os termos de responsabilidade, seja ao nível dos projetos de 

arquitetura e de especialidades, da coordenação do projeto, bem como 

do levantamento topográfico, apresentados e subscritos pelos técnicos 

autores dos mesmos são garantia bastante da adequabilidade e a 
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conformidade legal e regulamentar da operação urbanística obejeto de 

análise. ----------------------------------------------------------- 

9. ESTRATÉGIA PROCEDIMENTAL ----------------------------------------- 

Atento ao exposto, sou a sugerir a seguinte estratégia procedimental: 

9.1 Que o requerente seja informado a possibilidade de as construções 

que levou a efeito, em desacordo com a licença inicial, no que refere 

ao prédio de habitação e sem a necessária licença, no que concerne ao 

anexo, nos termos em que as mesmas se encontram representadas no 

projeto apresentado, poderem vir a ser regularizadas, mediante a 

emissão de Alvará de Licença de Utilização, conforme o estatuído no 

n.º 3, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação. -------------------------------------------------------- 

9.2 Para que o referido Alvará seja emitido, o requerente deverá 

diligenciar no sentido de efetuar obras de conservação, mais 

concretamente no anexo e muro de vedação frontal, de modo ao conjunto 

edificado,  não desvirtuar a envolvente, devendo o requerente avisar 

esta Autarquia o início dos trabalhos necessários, dando assim 

cumprimento ao estabelecido no n.º 4, do artigo 6.º do RMUE. -------- 

9.3 Que seja dado ao requerente um prazo de 4 meses, tal como descreve 

a calendarização dos trabalhos apresentada pelo requerente, para a 

realização de tais obras e solicitação, após o seu término, de nova 

vistoria. Mais uma vez se recorda que o início das obras deverá ser 

dado ao conhecimento desta Autarquia com cinco dias de antecedência. 

9.4 Caso o requerente, no prazo acima estabelecido, não venha solicitar 

nova vistoria, o presente procedimento será declarado deserto, 

conforme o estabelecido no n.º 1, do artigo 132.º, do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 

7 de janeiro. ------------------------------------------------------- 

10. TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO ----------------------- 

10.1 A taxa das infra estruturas urbanísticas, calculada nos termos 

do disposto no n.º1 e n.º3, do artigo 25.º do Regulamento de liquidação 

e cobrança de taxas devidas  pela realização da operações urbanísticas, 

publicado em diário da república, 2ª Série – N.º63, em 31/03/2010, 

ascende ao montante de 497,92 € (quatrocentos e noventa e sete Euros 

e noventa e dois cêntimos) conforme descriminado nas tabelas com o 

cálculo das taxas das infra-estruturas urbanísticas que se anexa à 

presente informação; ------------------------------------------------ 

10.2 As taxas administrativas previstas na Tabela anexa ao Regulamento 

Municipal de Liquidação e cobrança de Taxas, devidas pela realização 

desta operação urbanística, corresponde ao valor de 270,05 € (duzentos 

e setenta Euros e cinco cêntimos), conforme descriminado nas tabelas 

com o cálculo das taxas administrativas que se anexa à presente 

informação. -------------------------------------------------------- 

11. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como, o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis, (artigo 102.º-A do RJUE e artigo 

73.º-C do RMUE, propõe-se a adoção da seguinte estratégia 

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

11.1 Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste para uma próxima reunião de Camara ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

11.2 Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no 

projecto a que se faz referência, bem como que o município considere 
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aceitar a mudança de tipologia para bifamiliar. Contudo atendendo que 

o anexo carece de obras de conservação pelo que ainda não se encontram 

preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do respectivo 

alvará de autorização de utilização do imóvel. ---------------------- 

11.3 Caso a Câmara municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de alteração do prédio de habitação e aceite a 

mudança de tipologia da referida edificação, acima descrita, isto é, 

para habitação bifamiliar, bem como, legalização das obras de 

construção do anexo, mas atendendo que há necessidade de obras de 

conservação, consideradas obras de escassa relevância urbanística, 

portanto isentas de controlo prévio, mas sujeitas a comunicação ao 

município, no prazo de 5 dias antes de dar inicio ás referidas obras, 

assim recomenda-se ao requerente a realização de obras de 

manutenção/conservação, para a edificação adquirir condições de 

integração na envolvente, com enquadramento na alínea a) do nº1 do 

artigo 6º(2) do RJUE. Neste seguimento dever-se-á conceder ao requerente 

o prazo de 4 meses para a realização das mesmas. -------------------- 

11.4 Mais se informa, após o requerente ter concluído as referidas 

obras de conservação, o interessado deverá, nos termos do preceituado 

no n.º14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e 

da Edificação, requerer, num prazo de 90 dias úteis, a emissão do 

respectivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo 

com o n.º5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar, bem 

como, apresentar no prazo de 3 meses, após a emissão da autorização 

de utilização, a Certidão da conservatória do registo Predial, 

referente ao prédio artigo P758, União das Freguesias de Soutelo e 

Seara Velha. -------------------------------------------------------- 

_________________________________ 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

 Auto de vistoria n.º 46, emitido em 21/04/2016; --------------- 

 Tabelas com o cálculo das taxas ------------------------------- 

Tabelas com o cálculo das taxas ------------------------------------- 

I - Cálculo das taxas de infra estruturas urbanísticas (T) ---------- 

Nos termos do disposto no item 3, do artigo 25.º, do Regulamento de 

liquidação e cobrança de taxas devidas pela realização da operações 

urbanísticas, publicado em diário da república, 2ª Série – N.º63, em 

31/03/2010. -------------------------------------------------------- 

Áreas (m2)----------------------------------------------------------- 

Edifício destinado a habitação bifamiliar e anexo ------------------- 

 

PISO Habitação e anexo TOTAL 

Nível 0 99,00m2  

Nível 1 99,00m2+99,85m2  

   

TOTAL   300,95 m2 

cércea –  7,50ml e 3,75ml                                                                            

volume – 1859,44 m3 

                                                           
(2) Artigo 6.º - Isenção de licença ---------------------------------- 

1 — Sem prejuízo do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º, 

estão isentas de licença: ------------------------------------------- 

a) As obras de conservação; ----------------------------------------- 
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II -  Cálculo das taxas administrativas 
Capitul

o 

Secçã

o 

Subsecçã

o 

Ar

t 

N.

º 

alíne

a 

Descrição Un

. 

Taxa Valor 

Capítul

o II 

     EDIFICAÇÃO E 

URBANIZAÇÃO 

   

 Secçã

o IV 

    EDIFICAÇÕES    

  Subsecçã

o II 

   APRECIAÇÃO DE 

OPERAÇÕES DE 

RECONSTRUÇÃO E 

ALTERAÇÃO 

 

   

   41   Edifícios de 

habitação 

   

    1  Unifamiliar ou 

bifamiliar 

1 21.05€ 21.05 € 

  Subsecçã

o IV 

   EMISSÃO DE TITULO 

(ALVARÁ OU RECIBO DE 

ADMISSÃO) 

 

   

   66   Licença ou admissão 

de comunicação 

prévia em obras de 

edificação 

 

   

    2  Para habitação uni-

familiar e bi-

familiar, por fogo 

 

 

   

     b) De 251m2 a 500m2  2 73,60€ 147,20€ 

    16  Prazo de execução da 

obra, por mês ou 

fração 

1 11,50€ 11.50 € 
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    17  Emissão de 

aditamento ao 

alvará 

 

 37,65 € 37,65 € 

   76   Outras vistorias 

 

   

    6  Pela realização de 

outras vistorias 

não especialmente 

previstas 

 

1 52,50 € 52,65 € 

      TOTAL   270.05 

€ 

 

Em conformidade com o regulamento de liquidação e cobrança de taxas 

devidas pela realização da operação urbanística em causa. ----------- 

TOTAL A PAGAR………………………………………………………….∑497.92 € + 270.05 € = 767,97 € 

(setecentos e sessenta e sete  Euros e noventa e sete cêntimos) ----- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 12.08.2016---------------- 

Visto. Atentos às razões de facto e de direto enunciadas na presente 

informação, sou a propor que superiormente, sejam proferidos despachos 

no sentido de a Câmara Municipal vir a adotar uma deliberação  nos 

termos e para os efeitos preconizados nas alíneas 11.2, 11.3 e 11.4 

que aqui se dão por integralmente transcritas, do item “11 – proposta 

de decisão” deste documento. ---------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 16.08.2016.------------------------------- 

À presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. 

`A consideração superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 16.08.2016.----------------------------------------- 

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

 

 

3.10. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE UMA HABITAÇÃO – PROCESSO N.º 875/15 – 

MARIA EUGÉNIA PIRES FERREIRA – LUGAR DAS CASINHAS - OUTEIRO SECO, 

FREGUESIA DE OUTEIRO SECO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ENG.ª VITORIA JOSE DE MATOS ALMEIDA, 

DATADA DE 05/08/2016. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Face ao teor da deliberação do Executivo, realizada em 29/04/2016 e à 

informação interna n.º 082/SCOU/2016, de 14 de abril de 2016 e 

consequente notificação com a referência 467/DGOT/2016, vem a Sra. 

Maria Eugénia Pires Ferreira, ora requerente, através do requerimento 

n.º1246/16, pedir prazo, para apresentar elementos, com vista á 

legalização, de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada em obras de construção já concluídas, referente a um 

imóvel, destinado a habitação unifamiliar, composto de cave, rés-do-

chão e 1.º andar, sito, em Casinhas, freguesia de Outeiro Seco, 
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concelho de Chaves de acordo com o disposto no artigo n.º121(28) e 

seguintes, do Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, que aprova o novo 

Código do procedimento Administrativo, relativo ao pedido de 

aprovação.---------------------------------------------------------- 

2.ANTECEDENTES------------------------------------------------------   

2.1 Em 21/12/2015, a requerente através de requerimento n.º2066/15, 

solicitou à Câmara Municipal de Chaves, o licenciamento de uma operação 

urbanística, consubstanciada em obra de construção de uma habitação 

unifamiliar e anexo, efectuada à revelia de licenciamento municipal, 

num terreno de que é proprietária, sito no local acima referenciado, 

apresentando para o efeito o projecto de arquitectura. Após análise 

prévia dos elementos instrutórios, foi verificado que o pedido é 

manifestamente contrário às normas legais ou regulamentares 

aplicáveis, designadamente, o prédio não se encontrar devidamente 

infra estruturado, designadamente, no que respeita, ao mesmo não 

confrontar com via pública, sendo que a largura da faixa de rodagem, 

deveria ser no mínimo de 6,5m, de acordo com a Portaria n.º 216-B/2008, 

de 3 de Março, uma vez que durante a vigência das Medidas 

Preventivas(29), o artigo 18º(30) - Construção avulsa, do PDM, estar 

suspenso, bem como, sobre o terreno impende uma restrição de utilidade 

pública, Reserva Agrícola Nacional, RAN, que obviamente também deverá 

ser respeitada no âmbito do estabelecimento de medidas preventivas, 

pelo que não estão cumpridos os normativos legais. Neste contexto, a 

pretensão foi liminarmente, rejeitada conforme despacho de 12/01/2016; 

2.2 Em 26/01/2016, a requerente solicitou prorrogação de prazo, por 

mais 30 dias, do prazo anteriormente concedido para apresentar 

elementos adicionais para cumprimento do solicitado na informação 

datada de 08/01/2016, o qual foi objecto de indeferimento, conforme 

despacho superior, datado 12/02/2016;-------------------------------- 

2.3 Em 25/02/2016, a interessada, de acordo com o artigo 25.º, do 

Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, na sua atual redação, 

solicitou a reapreciação do pedido de licenciamento, inerente ao 

processo de obras nº875/15. Em reunião de Câmara, realizada em 

29/04/2016, considerando a informação técnica, datada de 14/04/2016 e 

                                                           
28 Artigo 121.º Direito de audiência prévia-------------------------- 

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 124.º, os interessados têm o 

direito de ser ouvidos no procedimento antes de ser tomada a decisão 

final, devendo ser informados, nomeadamente, sobre o sentido provável 

desta.-------------------------------------------------------------- 

2 — No exercício do direito de audiência, os interessados podem 

pronunciar -se sobre todas as questões com interesse para a decisão, 

em matéria de facto e de direito, bem como requerer diligências 

complementares e juntar documentos.---------------------------------- 

3 — A realização da audiência suspende a contagem de prazos em todos 

os procedimentos administrativos.------------------------------------ 
29 por motivo da revisão do PDM de Chaves, nos espaços urbanos e 

urbanizáveis da Classe 1, categoria 1.1 – cidade de Chaves e categoria 

1.2 – vila de Vidago------------------------------------------------- 
30 Artigo 18º – Construção avulsa------------------------------------ 

1 - São passíveis de: edificabilidade avulsa as parcelas ou lotes 

pertencentes a qualquer das categorias integrantes da classe 1 que 

cumpram as seguintes condições, sem prejuízo de quaisquer outros 

condicionamentos legais aplicáveis a cada caso:---------------------- 

a) Possuírem acesso directo a partir de via pública que permita 

trânsito automóvel e possua uma largura não inferior a 4 m;---------- 
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despacho superior, de 15/04/2016, por unanimidade foi proferido 

projecto de deliberação no sentido de indeferimento do pedido 

solicitado. Neste seguimento foi a requerente notificada da intensão 

de indeferir o pedido de “Construção de habitação-legalização“ 

solicitada através do requerimento n.º415/16. Nos termos dos artigos 

121 e 122º, do novo CPA, aprovado pelo Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 

de janeiro, mais deliberou conceder audiência prévia, no prazo de 10 

dias a interessada dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido provável 

da referida deliberação.--------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEIDO E PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------- 

3.1 Em fase de audiência prévia, a requerente pronunciou se no sentido 

de lhe ser concedido prazo, de mais 30 dias, alegando que o referido 

prazo se destina à obtenção do parecer prévio, junto da Entidade 

Regional da Reserva Agrícola Nacional (ERRAN), para utilização não 

agrícola de solos da RAN, uma vez que o imóvel se localiza em área 

sujeita a servidão administrativa, imposta pelo regime da RAN.------- 

3.2 Considerando que a interessada, em audiência prévia, não trouxe a 

processo elementos capazes de inverter o sentido de decisão, propõe-

se que o processo admitido com o n.º875/15, esteja presente na próxima 

reunião do executivo para adopção de uma deliberação no seguinte 

sentido, uma vez que só por si o parecer da ERRAN só por si não é 

suficiente para que a Câmara Municipal altere o sentido de decisão de 

indeferimento do pedido de legalização:------------------------------ 

3.2.1 Indeferir o pedido de prorrogação do prazo solicitado para 

apresentação do parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola 

Nacional;----------------------------------------------------------- 

3.2.2 Tornar definitiva a decisão de indeferimento do pedido de 

legalização da operação urbanística em causa, por violar normas legais 

invocadas no item 7.3, da informação n.º225/SCOU/2016 ( a página 63 a 

67 deste processo), a saber:-----------------------------------------  

 A alínea f), do n.º1, do artigo 3º, do estabelecimento de Medidas 

Preventivas, por motivo de revisão do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, publicadas em Diário da República, 2ª Série, Nº 107, de 

04/06/2014, através do Aviso nº 6779/2014O que remete para portaria 

n.º216-B/2008, de 3 de Março, no que concerne ao edifício não possuir 

acesso direto a partir de via pública, com uma faixa de rodagem de 

6,5m, pelo que põe em causa a realização de rede viária estruturante; 

 O Parágrafo 4, do artigo 59º, do RGEU, por não garantir um 

intervalo entre duas edificações, igual á média das alturas dessas 

edificações; -------------------------------------------------------  

 Por outro lado a pretensão envolve a utilização de solos afetos 

à Reserva Agrícola Nacional, pelo que carece do necessário parecer 

(obrigatório e vinculativo) da respetiva Entidade Regional da Reserva 

Agrícola Nacional (ERRAN). ------------------------------------------ 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 05/08/2016 --------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente, sejam proferido 

competente despacho visando a obtenção de uma deliberação da Câmara 

Municipal conducente aos indeferimentos do pedido de prorrogação do 

prazo reportado na alínea 2.2.1 e do pedido de legalização da operação 

urbanística em causa nos termos do previsto na alínea 3.2.2, ambos do 

presente documento. ------------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 10.08.2016.------------------------------- 
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À presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. 

`A consideração superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 16.08.2016.----------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

 

3.11. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR 

E OBRAS DE ALTERAÇÃO – PROCESSO N.º 223/01 – MARIA TERESA ESTEVES PAÇO 

– PEREIRO DE AGRAÇÕES, – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO DA ENG.ª BRANCA MANUELA GIL FERREIRA, DATADA DE 

26/07/2016. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através do requerimento n.º 1110/16, referente ao processo n.º 223/01, 

a Sr.º Maria Teresa Esteves Paço, apresenta elementos, relativos ao 

pedido de aprovação de projeto de alterações de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização das obras 

de ampliação31 de uma habitação unifamiliar (lic.ª inicial n.º 53/02 e 

alt. lic.ª 303/03), situada em Pereiro de Agrações, freguesia de Póvoa 

de Agrações no concelho de Chaves.----------------------------------- 

LOCALIZAÇÃO--------------------------------------------------------- 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 98.60 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 64 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 337/19990302, da freguesia de Póvoa de Agrações.----------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

O imóvel possui os seguintes antecedentes:--------------------------- 

Licença de construção n.º 53/02, para reconstrução e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, com a área de 162.00 m2;---------------------- 

Alt. Lic.ª 303/03, com aumento de área de 16.00 m2;------------------ 

Pedido de legalização das obras de ampliação, indeferido por 

deliberação de Câmara datada de 2016-04-29;-------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, do 

ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 

de Abril, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios 

abrangidos;--------------------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento, do plano Diretor Municipal, com a 

indicação precisa do local onde se pretende executar a obra;--------- 

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

- Estimativa do custo total da obra;--------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra;-------------------------------- 

                                                           
31 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
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- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador e especialidades, quanto ao cumprimento 

das normas legais e regulamentares aplicáveis;----------------------- 

- Comprovativo de inscrição dos técnicos autor dos projetos em 

associação pública de carater profissional--------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 100;---------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos;---------------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- Isenção do plano de acessibilidades;------------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Fotografias;------------------------------------------------------ 

- Ficha de elementos estatísticos------------------------------------ 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos;----------------------- 

- Certificado energético;-------------------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Pormenor do corte da fachada;-------------------------------------- 

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

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 

artigo 102.º- A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo Dec.- 

Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por respeitar à legalização das obras 

de ampliação.------------------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal n.º 

61 A, o terreno está inserido em espaço de classe 1 – espaço Urbano e 

Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados e em núcleos 

tradicionais dos aglomerados rurais, de acordo com as plantas de 

Ordenamento do Plano Diretor Municipal;------------------------------ 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C (Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação.----------------------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

A requerente pretende a legalização da ampliação da habitação 

unifamiliar, funcionalidade do espaço interior e escadas exteriores. 

Pretende ainda levar a efeito, o revestimento com “placas de granito 

serrado”, a fachada Nascente da habitação, apresentando para o efeito 

uma calendarização dos trabalhos por 30 dias.------------------------ 

São apresentados novos elementos, no sentido de suprimir as questões 

que levaram ao indeferimento do pedido de legalização das obras de 

ampliação, designadamente, peças desenhadas retratando o imóvel 

preexistente, pormenor de corte de fachada e projeto de estabilidade 

da intervenção do revestimento da parede a “placas de granito serrado” 

que pretende levar a efeito.----------------------------------------- 

Dos elementos apresentados, designadamente, os desenhos 

representativos da preexistência, existe uma janela á extrema da 

parcela, a qual é mantida na construção proposta a legalizar. No que 

diz respeito á varanda, criada na mesma empena deve ser colocado uma 

tapa vista/murete.-------------------------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o n.º 16, do ponto III, da 

Portaria 113/2015, de 22 de Abril, ou seja, com os termos de 
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responsabilidade do projeto de estabilidade, águas pluviais, águas e 

esgotos e certificado energético.------------------------------------  

A habitação unifamiliar onde se pretende levar a efeito, obras de 

alteração e legalizar a ampliação, é uma preexistência, pelo facto de 

estar devidamente licenciado, em conformidade com o disposto na alínea 

b) do n.º 1 do art.º 532 do Regulamento do Plano Diretor Municipal.-- 

A habitação unifamiliar tem uma área bruta de construção de 236,00 m2, 

projetados em dois pisos, de r/chão e andar. A ampliação a legalizar 

possui uma área bruta de construção de 58,00 m2.--------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 19 do Plano Diretor 

Municipal, o índice de construção para o local é de 0.50 m2/ m2, o 

requerente poderia então erigir uma edificação com (98,60 m2 x 0.50 

m2/ m2) = 49,30 m2 de área bruta de construção.----------------------- 

No entanto no n.º 2 do art.º 22 do Plano Diretor Municipal, prevê que 

os índices de construção poderão ser ultrapassados, quando se trate 

de edificações em parcelas situadas em núcleos tradicionais dos 

aglomerados rurais, desde que o município reconheça que tal se 

justifica, por razões de integração na envolvência ou coerência formal 

da imagem urbana.---------------------------------------------------- 

Assim, tendo-se constatado tratar-se de um núcleo tradicional de 

aglomerado rural, onde o índice de construção médio nas parcelas 

contíguas é de aproximadamente 2,5 m2/ m2, é possível concluir que, o 

projeto em apreciação pode ser enquadrado no n.º 2 do art.º 22 do 

Plano Diretor Municipal;--------------------------------------------- 

A pretensão preconiza uma área bruta de construção de 236,00 m2, o que 

implica um índice de construção de 2,39 m2/ m2, ou seja, inferior ao 

índice de construção médio nas parcelas contíguas que é de 2,5 m2/ m2 

e que resulta da aplicação do valor médio dos índices de construção 

correspondentes às edificações existentes nas parcelas contíguas da 

parcela em causa, de acordo com o estipulado no n.º 3 do art.º 22 do 

Plano Diretor Municipal;--------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

O processo está instruído com os termos de responsabilidade, previstos 

no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade do autor 

do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do autor dos 

projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados;------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, a 

taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 

25,52 euros.-------------------------------------------------------- 

As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção IV, 

do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

                                                           

32 Artigo 5º – Preexistências --------------------------------------- 

1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistências 

as actividades, explorações, instalações, edificações, equipamentos 

ou quaisquer atos que, executados ou em curso à data de entrada em 

vigor do Plano Diretor Municipal, cumpram nesse momento qualquer das 

seguintes condições:------------------------------------------------ 

a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 

termos da lei;------------------------------------------------------- 

b) Estarem licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade 

competente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as 

respetivas licenças, aprovações ou autorizações não tenham caducado 

ou sido revogadas ou apreendidas.------------------------------------ 

 



                                                                F. 11 

                                                                  _____________________ 
 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

122,75 euros.------------------------------------------------------- 

O valor total das taxas a liquidar é assim de 148,27 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I.------------------------------ 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

Considerando que o edifício, se situa em local, onde predominam esta 

tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, não 

desvirtua a envolvente em que se insere.----------------------------- 

Considerando que as obras a legalizar respeitam os artigos 18.º e 22.º 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves.----------------- 

Considerando que o uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação 

unifamiliar, se enquadra no disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 

7.º do Plano Diretor Municipal, onde dispõe que, os espaços de classe 

1 possuem já ou estão vocacionados para a utilização e ocupação do 

solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou mista;------ 

Considerando que a edificação é servida por arruamento público, 

pavimentado a cubos de granito, possui ligação á rede pública de água. 

Os esgotos são conduzidos para uma fossa séptica.-------------------- 

Considerando que, da vistoria realizada, resultou parecer no sentido 

de haver necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação 

no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de ampliação.---  

Considerando que é apresentada uma calendarização de trabalhos por 30 

dias, necessária para levar a efeito obras de revestimento da fachada 

Nascente da habitação, com “placas de granito serrado”. Recomenda-se 

ainda a colocação de um tapa vista/murete, com uma altura não inferior 

a 1.5 m, na varanda existente na fachada Nascente da habitação.------  

Considerando que é apresentado, o projeto de estabilidade, necessário 

há execução das obras enunciadas no parágrafo anterior.-------------- 

Considerando, que há obras a serem levadas a efeito, o titulo a emitir 

será o alvará de licença especial de legalização, conforme previsto 

no n.º4 do artigo 73.º-C do RMUE.------------------------------------ 

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

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A e artigo 73.º- 

C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia procedimental: 

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem o licenciamento das mesmas.----------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação, e face as obras de alteração a 

levar a efeito, deverá a interessada, no prazo máximo de 30 dias, 

apresentar nestes serviços os elementos constantes do n.º 1 do art.º 

3 da Portaria 216-E/2008 de 3 de Março, para que se possa emitir o 

respetivo o alvará de licença especial de legalização, designadamente: 

- Apólice de seguro de construção;----------------------------------- 

-Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro;--------------------------------------- 
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- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra;--------------------------------------------- 

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo;-------------------------------------------------------------- 

- Livro de obra, com menção do termo de abertura;-------------------- 

- Plano de segurança e saúde;---------------------------------------- 

Em conformidade com o n.º10 do artigo 73.º-C do RMUE, e de acordo com 

o preceituado no n.º 14, do mesmo artigo do referido diploma legal, 

vir requerer, num prazo de 30 dias úteis, após a realização das obras, 

a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, instruído 

de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar.------------------------------------------------------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2) – aumento de área de 58,00 m2---------------------------------------------- 

QUADRO I------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)------------- 

 

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,24 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,14 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 1 0,20 0,20   

 - Granito (calçada à 

portuguesa) 0 0,06 0,00   

 - Betão  0 0,20 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,24 0,24   

REDE DE ESGOTOS   0 0,34 0,00   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,36 0,00   

        

  C - custo das obras existentes na via 

pública   0,44     

  A - área bruta da obra a realizar 

(ampliação)   

      

58,00 m2 

        

        

  

Ampliações de moradias 

unifamiliares existentes, desde 

que a área bruta de construção 

seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 25,52   € 

QUADRO II 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV 

EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE 

ADMISSÃO)       

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia 

em obras de edificação       
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n.º 17 

Emissão de aditamento ao alvará 
  

  

37,65 

€ 

n.º 2 Para habitação unifamiliar por fogo       

a) 

 Até 250 m2 
1 73,60€ 

73,60 

€ 

b)  De 251 m2 a 500 m2 0 84,10€ 0,00 € 

c)  Superior a 500 m2 0 94,65€ 0,00 € 

n.º 16 

Prazo de execução da obra, por cada mês  
1 11,50€ 

11,50 

€ 

  TOTAL      

122,75 

€ 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………∑ 25,52 € + 122,75 € = 148,27 € 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 01/08/2016. -------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente, sejam proferido 

competente despacho no sentido de a Câmara Municipal vir a adotar uma 

deliberação conducente ao deferimento do pedido de legalização da 

operação urbanística em causa nos termos e para os efeitos preconizados 

nas alíneas b) e c) do item “9- Proposta de decisão”, deste documento. 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 10.08.2016.------------------------------- 

À presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. 

`A consideração superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 16.08.2016.----------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.12. ALTERAÇÃO DA IMPLANTAÇAO E DE OBRAS DE AMPLIAÇAO DE UMA HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR (LEGALIZAÇÃO) - PROCESSO N.º 691/15 – ORLANDO FERNANDES 

FREITAS – LUGAR DA PENADA, QUINTA DO RIBEIRO, UNIAO DE FREGUESIAS DE 

LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ENG.ª VITORIA JOSE DE MATOS ALMEIDA, 

DATADA DE 10/08/2016. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1 Através do requerimento n.º2007/16, registado em 14/12/2015, 

referente ao processo n.º 691/15, o Sr. Orlando Fernandes Freitas, na 

qualidade de comproprietário, um apresenta uma exposição na sequencia 

da informação n.º 0724/SCOU/2015, datada de 27/11/2015, a qual tomou 

conhecimento pessoal através de uma colaboradora do G.I.P.C., Lda., 

referente a um pedido de licenciamento, com vista á legalização, da 

alteração do local da implantação e de obras de ampliação(33), levadas 

e efeito sem controlo prévio, numa edificação legalmente existente , 

destinada a uma habitação unifamiliar, licenciada ao abrigo da licença 

                                                           
33 Artigo 2.º Definições -------------------------------------------- 

e) «Obras de ampliação», as obras de que resulte o aumento da área de 

implantação, da área total de construção, da altura da fachada ou do 

volume de uma edificação existente;---------------------------------- 
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nº708/94, em nome de Maria de Fátima Fernandes Freitas Medeiros, num 

prédio misto, sem oposição do outro consorte, sito no Lugar da Peneda 

– Quinta dona União de freguesias da Madalena e Samaiões, no concelho 

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

1.2 Mais se informa o requerente, uma vez que da operação urbanística 

proposta, com vista á legalização, resulta o aumento da área de 

implantação, da área total de construção, ou do volume de uma 

edificação existente, pelo que o conceito de obras de alteração  não 

se aplica, de acordo com a alínea d) do n.º2, do artigo 4.º do RJUE. 

2. LOCALIZAÇÃO------------------------------------------------------ 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves 

apresentada, descreve um prédio misto(34), situado em Peneda – Quinta 

do Barreiro, com uma área total (incluindo urbana) de 21.940 m2, 

composto de vinha e terra de semeadura, casa de rés-do-chão e primeiro 

andar, s. c. 50m2, freguesia de Loivos e descrito na Conservatória sob 

o nº00243/19930902, proveniente da descrição em livro nº50913, 

inscrito na matriz n.º 761 natureza rústica, na matriz n.º 762 natureza 

rústica e na matriz n.º 525 natureza urbana, confronta de nascente e 

poente com caminho público,  de norte com António Alves e de sul com 

Maria Martins Morais Ruivo, a favor de Franklim Fernandes Freitas, 

casado com Olga Maria Pinto Manso Freitas, (construi em cima da velha) 

bem como, aquisição na proporção de ½  do referido prédio, por  

Florinda Magalhães Teixeira Freitas casada com Orlando Fernandes 

Freitas (quota adquirida 1/2 a Horácio Lage Medeiros, casado com Maria 

de Fátima Fernandes Freitas Medeiros).------------------------------- 

 
3. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

3.1 Processo nº224/94, em nome de Maria de Fátima Fernandes Freitas 

Medeiros, para construção de uma habitação de R/C e andar, com a área 

de 350,30m2, que deu origem ao Alvará de Licença (Inicial) nº708/94, 

emitido em 04/11/1994, a qual se projecta no prédio misto, acima 

descrito e sem oposição do outro consorte, digo Sr. Francklim Fernandes 

Freitas;------------------------------------------------------------ 

                                                           
34 Um prédio com parte rústica e parte urbana, qualificado, no seu 

conjunto, como misto para efeitos fiscais, será qualificado, para 

efeitos civis, designadamente do disposto no nº1 do art. 1380º do 

Código Civil, “ como prédio rústico quando, essencialmente utilizado 

para cultura ou cultivo agrícola, a parte urbana estiver ao serviço 

da parte rústica desse prédio, não gozando de autonomia funcional”. - 
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3.2 Por pesquisa efectuada no arquivo municipal, foi verificado a 

existência de uma Licença de construção n.º 505, passada em 13/07/1987 

e posteriores prorrogações, cujo titular é o Sr. Francklim Fernandes 

Freitas, para construção de casa composta de cave, R/C e andar, com 

área de 364,56m2, a qual se projecta no prédio misto e sem oposição 

do outro consorte, digo Horácio Lage Medeiros, casado com Maria de 

Fátima Fernandes Freitas Medeiros, composto de casa de habitação, 

vinha e terra de semeadura com oliveiras, no sítio da Peneda ou Quinta 

do Barreiro, em Loivos, que confina de nascente e poente com caminho 

público, de norte com José Sabroso e de Sul com Alberto Ruivo, inscrito 

na matriz predial urbana da freguesia de Loivos sob o artigo n.º406 e 

na matriz rústica da mesma freguesia sob os artigos n.º794 e n.º795, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o nº50913, 

de acordo com a escritura outorgada em 16/09/1980 e constante do 

processo nº337/87. -------------------------------------------------- 

 
3.3 Processo n.º529/14, vistoria para concessão de autorização de 

utilização, de habitação unifamiliar, situada na Quinta do Barreiro, 

localidade de Loivos, União das freguesias de Loivos e Póvoa de 

Agrações,  em nome de Francklim Fernandes Freitas e Outro,  ao qual 

correspondeu a emissão do Alvará de autorização de Utilização 

n.º130/14, em 25/09/2014, a que corresponde a Licença de construção 

n.º505, emitida em 13/07/1987.--------------------------------------- 
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4. INSTRUÇÃO DO PEDIDO----------------------------------------------- 

4.1 Juntamente com o requerimento/exposição acima mencionado, 

apresenta, declaração, do comproprietário, Sr. Franklim Fernandes 

Freitas, possuidor ou titular de outro direito real sobre o imóvel, 

de autorização de realização da operação urbanística., com vista á 

legalização, de obras de ampliação de edificação erigida ao abrigo da 

Alvará de Licença (Inicial) nº708/94, emitido em 04/11/1994.---------  

4.2 Mais se informa, da análise da instrução do processo, de acordo 

com o DL nº555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 136/2014, de 9 de setembro, em conformidade com disposto no n.º2 

artigo 102.ºA, cumulativamente com o disposto no anexo I - ponto I  e 

no n.º15 e no n.º16,  do ponto III, da Portaria nº 113/2015, de 22/4(35), 

cumulativamente com o disposto no Regulamento Municipal da Urbanização 

e Edificação de Chaves, RMUE, verifica-se que o mesmo se encontra 

deficientemente instruído, nomeadamente falta:----------------------- 

 Documento complementar consubstanciado, numa Declaração de 

responsabilidade de compatibilidade entre papel e formato digital, de 

acordo com o n.º14, do artigo 13º(36) do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação do Município de Chaves;------------------ 

 Ficha de Segurança Contra Incêndio em Edifícios (SCIE - 

Mod.200901-ANPC), aplicável às utilização tipo I a III e VI a XII para 

a 1ª categoria de risco, contendo dos seguintes elementos:  Ficha de 

Segurança Contra Incêndio em Edifícios; Prova de inscrição do técnico 

coordenador do projeto na associação pública de natureza profissional 

e da validade da mesma aquando da apresentação do requerimento inicial, 

ou a justificação da  não apresentação da referida ficha de segurança, 

pelo técnico, autor do projeto de arquitetura;----------------------- 

 Projeto de estabilidade, acompanhado do Termo de responsabilidade 

subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento das disposições 

                                                           
35 Elementos instrutórios do pedido de autorização de utilização de 

edifícios na sequência de realização de obras sujeitas a controlo 

prévio (capitulo V e nº25 da portaria 113/2015 de 22 de abril e artigo 

14º do Dl nº555/99, de 16 de dezembro, na sua actual redacção).------ 
36 Artigo 13.º - Requerimento, comunicação e respetiva instrução----- 

12 — Todos os levantamentos topográficos apresentados no âmbito da 

instrução dos pedidos de realização de operações urbanísticas deverão 

ser acompanhados de uma Declaração (documento escrito) na qual o 

Topografo autor do respetivo levantamento topográfico declare a 

conformidade do mesmo com os elementos cadastrais presentes no local. 

(Anterior n.º 11) --------------------------------------------------- 

13 — A declaração mencionada no número anterior deverá também ser 

apresentada até cinco dias após o início dos trabalhos relativos à 

implantação de quaisquer obras novas de urbanização e de edificação, 

com a menção adicional de que esta foi efetuada no estrito cumprimento 

do projeto aprovado. Esta referência deverá ainda ser registada no 

Livro de Obra. (Anterior n.º 12) ------------------------------------ 

14 — Enquanto houver apresentação simultânea de peças instrutórias em 

papel e formato digital, essa entrega deverá ser acompanhada de 

declaração subscrita pelos autores ou pelo coordenador do projeto, 

atestando que os dois formatos apresentam a mesma informação, em 

conformidade com o Anexo III do presente Regulamento. -------------- 

15 — As obras de construção, reconstrução, ampliação ou alteração 

deverão ser instruídas com uma ficha de medição das edificações, em 

conformidade com o Anexo IV do presente Regulamento. ---------------- 
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legais e regulamentares aplicáveis e Declaração ou outra prova de 

reconhecimento da capacidade profissional dos técnicos responsáveis, 

emitida pela respetiva ordem profissional, ou Termo de 

responsabilidade subscrito por técnico legalmente habilitado para o 

efeito, em que este se responsabilize pelos aspetos e caraterísticas 

estruturais da obra realizada;--------------------------------------- 

 Projeto de abastecimento de água, acompanhado do Termo de 

responsabilidade subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento 

das disposições legais e regulamentares aplicáveis e Declaração ou 

outra prova de reconhecimento da capacidade profissional dos técnicos 

responsáveis, emitida pela respetiva ordem profissional, ou Termo de 

responsabilidade subscrito por técnico legalmente habilitado para o 

efeito, em que este se responsabilize pelo correto funcionamento da 

rede de abastecimento de água;--------------------------------------- 

 Projeto de drenagem de águas residuais, acompanhado de Termo de 

responsabilidade subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento 

das disposições legais e regulamentares aplicáveis e Declaração ou 

outra prova de reconhecimento da capacidade profissional dos técnicos 

responsáveis, emitida pela respetiva ordem profissional, ou Termo de 

responsabilidade subscrito por técnico legalmente habilitado para o 

efeito, em que este se responsabilize pelo correto funcionamento da 

rede de drenagem de águas residuais;---------------------------------  

 Projeto de drenagem de águas pluviais Termo de responsabilidade 

subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento das disposições 

legais e regulamentares aplicáveis; Declaração ou outra prova de 

reconhecimento da capacidade profissional dos técnicos responsáveis, 

emitida pela respetiva ordem profissional, ou Termo de 

responsabilidade subscrito por técnico legalmente habilitado para o 

efeito, em que este se responsabilize pelo correto funcionamento da 

rede de drenagem de águas pluviais;---------------------------------- 

 Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica, 

acompanhado do Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; Declaração ou outra prova de reconhecimento da capacidade 

profissional dos técnicos responsáveis, emitida pela respetiva ordem 

profissional, ficha electrotécnica,  ou Prova de que o edifício já se 

encontra alimentado diretamente pela rede de distribuição de energia 

elétrica e disso seja apresentada a respetiva prova;----------------- 

 Projeto de instalação de gás aprovado por entidade competente, 

acompanhado do Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; Declaração ou outra prova de reconhecimento da capacidade 

profissional dos técnicos responsáveis, emitida pela respetiva ordem 

profissional, ou Certificado de inspeção de instalação de gás que 

ateste que o edifício é servido pela rede de gás, ou pedido de dispensa 

de apresentação de Projeto de Instalação Gás, devidamente 

fundamentado. ------------------------------------------------------ 

 Projeto de infraestruturas de telecomunicações (ITED), 

acompanhado de Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis e Declaração ou outra prova de reconhecimento da capacidade 

profissional dos técnicos responsáveis, emitida pela respetiva ordem 

profissional, ou Termo de responsabilidade de execução das instalações 

telefónicas de telecomunicações ou documento comprovativo de que o 

edifício já se encontra ligado à rede pública;----------------------- 
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 Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na 

Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro; Termo de responsabilidade 

subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento das disposições 

legais e regulamentares aplicáveis; Declaração ou outra prova de 

reconhecimento da capacidade profissional dos técnicos responsáveis, 

emitida pela respetiva ordem profissional, ou Certificado energético, 

ou Declaração de isenção de apresentação;---------------------------- 

 Projeto de condicionamento acústico Termo de responsabilidade 

subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento das disposições 

legais e regulamentares aplicáveis; Declaração ou outra prova de 

reconhecimento da capacidade profissional dos técnicos responsáveis, 

emitida pela respetiva ordem profissional; ou Avaliação acústica (para 

verificação do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, ou 

do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios e do Regulamento 

Geral do Ruído), ou Declaração de isenção de apresentação;----------- 

 Ficha de medição da edificação, em conformidade com o anexo IV 

do RMUE de Chaves, acompanhada de perfil esquemático do arruamento com 

descrição dos materiais.---------------------------------------------   

5. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------- 

5.1 Enquadramento do pedido na Legislação vigente-------------------- 

A pretensão, consubstanciada na realização de uma operação urbanística 

ilegal, isto é, sem o necessário ato administrativo de controlo prévio, 

enquadra-se no disposto nos artigos n.º 102 e 102.º-A, do Decreto Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro.---------------------------------- 

5.2 Enquadramento da proposta nos instrumentos de planeamento 

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

Regista-se que o prédio misto possui uma área total de 21.940,00m2, de 

acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves. 

Da análise prévia do projecto de arquitectura, verifica-se que é 

proposto legalizar a ampliação de um edifício destinado a uma habitação 

unifamiliar, que se desenvolve em dois pisos.------------------------ 

 
  

Nos termos da disciplina urbanística patenteada no Plano Diretor 

Municipal de Chaves(37), folha nº61-A, o prédio em causa localiza-se em 

Espaços da Classe 4 - Espaços agrícolas e florestais, da Categoria 

4.3 – espaços agro-florestais, subcategoria 4.3 A – espaços agro-

florestias comuns.-------------------------------------------------- 

                                                           
37 Publicado na  I Série – B do Diário da República n.º 35/95, de 10 

de fevereiro (Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/95) e 

correspondentes Cartas de Ordenamento ------------------------------- 

 

 

 

Localização do prédio misto, tendo por base o 
levantamento georreferenciado, apresentado pelo 

requerente, sobre planta de ordenamento (folha nº61 A)  
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Segundo a Carta de Condicionante, folha nº 61-A, do PDM,  o prédio em 

causa não se encontra abrangido por qualquer condicionante, servidão 

ou restrição de utilidade pública. 

 
5.3 Especificidades do pedido---------------------------------------- 

É pretensão do requerente a legalização da alteração da implantação 

da construção e das obras de ampliação levadas e efeito sem controlo 

prévio, numa edificação existente, destinada a uma habitação 

unifamiliar, licenciada ao abrigo da licença nº708/94, em nome de 

Maria de Fátima Fernandes Freitas Medeiros, em compropriedade.------- 

6. CONSULTAS A ENTIDADES EXTERNAS------------------------------------ 

Não houve lugar a consultas externas.-------------------------------- 

7. ANÁLISE DO PEDIDO------------------------------------------------- 

Após análise prévia dos elementos constantes no presente pedido, 

informa-se o seguinte:----------------------------------------------- 

7.1 O processo tem uma licença de construção n.º708, passada em 

04/11/1994, contudo os termos da licença não foram cumpridos, 

designadamente a implantação da edificação não respeitou a implantação 

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

7.2 Por observação da peça desenhada n.º13, designada “planta das 

alterações”, não foi possível esclarecer convenientemente as obras a 

legalizar, do processo em análise, no sentido de aferir quais as obras 

de ampliação a legalizar, bem como,  para uma correta análise das 

mesmas deverá o requerente apresentar os alçados alvos de obras de 

ampliação a legalizar, de acordo com o código de cores em conformidade 

com o artigo 15.º do RMUE.------------------------------------------- 

7.3 Por esclarecimentos prestados pelo requerente, em 20/07/2016, no 

âmbito do atendimento ao público, é pretensão do requerente a 

legalização da alteração da localização da implantação e de obras de 

ampliação, já concluídas, contudo são apresentados, estimativa do 

custo total da obra e calendarização (30dias), os quais seriam 

dispensados da sua apresentação dos referidos documentos, em 

conformidade com a alínea b), do ponto 5, do artigo 73.º-C, do RMUE; 

7.4 De acordo com os limites da planta georreferenciada, a área da 

parcela é de 19.910, 959m2, bem como, por observação das plantas, de 

implantação e topográfica, á escala 1:500, e por leitura da “Ficha de 

habitabilidade ou ocupação e da memória descritiva e justificativa, 

onde refere é a área de 20 025,00m2, ambas apresentadas pelo 

requerente. As áreas referidas e respeitantes ao prédio misto, objecto 

de análise, não coincidem com a área total, constante na certidão da 

conservatória, isto é, a mesma é de 21.940 m2 . Mais se refere que, se 

ter constatado discrepância na forma do polígono com a delimitação do 

prédio misto, constante no processo antecedente nº224/94 e a forma do 

polígono com a delimitação do mesmo prédio misto e a área do mesmo, 
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apresentado e a coberto do requerimento n.º1731/15, referente ao 

presente processo, tal como se pode constatar por observação do 

cartograma a seguir apresentado: ------------------------------------ 

 
 

7.5 Por leitura da memória descritiva e justificativa, bem como por 

observação da Planta da implantação, à escala 1:500, consta-se que 

sobre o prédio misto, em compropriedade, objecto de análise, 

encontram-se implantadas duas edificações e que não se complementam 

entre si, uma autorizada através da licença nº505/87 e outra ao abrigo 

da Licença nº708/94, ambas destinadas a habitação unifamiliar, isto é 

com o mesmo uso, sem que previamente tivesse sido operada divisão no 

referido prédio, ou seja, não houve divisão fundiária.--------------- 

8. CONSIDERAÇÕES DO PARECER------------------------------------------ 

8.1 Considerando que, pese embora, os documentos aduzidos ao processo, 

em 14/12/2015, designadamente, declaração, do comproprietário, Sr. 

Franklim Fernandes Freitas, possuidor ou titular de outro direito real 

sobre o imóvel, de autorização de realização da operação urbanística, 

com vista á legalização, da alteração do local da implantação e de 

obras de ampliação, de edificação erigida ao abrigo da Alvará de 

Licença (Inicial) nº708/94, emitido em 04/11/1994, não foi dado cabal 

cumprimento à informação técnica n.º 0724/SCOU/2015, datada de 

27/11/2015, (a qual se anexa cópia do referido documento), nem foram 

apresentados pelo requerente quaisquer elementos, requeridas 

diligências complementares ou juntos documentos susceptíveis de 

alterar a informação prestada pela Divisão de Gestão urbanística acima 

referenciada, pelo que reitera-se, no caso em apreço, o teor da 

informação então elaborada, com excepção do último paragrafo, do 

título4, ao qual já foi dado cumprimento com a apresentação da 

declaração do comproprietário.--------------------------------------- 

8.2 Considerando o que se enunciou no ponto 7.3, da presente 

informação, salvo melhor opinião a área da parcela onde esta implantada 

a habitação unifamiliar, licenciada ao abrigo da licença nº708/94, com 

alteração no local de implantação e com obras de ampliação sem controlo 

prévio, agora objecto de legalização, não está em conformidade com a 

área registada no documento da conservatória, pelo que se subentende 

que faz parte do referido prédio misto, em compropriedade, uma outra 

parcela na qual foi edificada a construção de casa, ao abrigo da 

Licença n.º505/87 e que é considerada uma pré-existência à luz da 

alínea b), do ponto1, do artigo 5º do PDM;------ 

8.3 Considerando que o processo não se encontra convenientemente 

instruído, de acordo com o descrito no parágrafo 4.2, da presente 

informação;--------------------------------------------------------- 

8.4 Considerando que a pretensão em análise é manifestamente contrária 

às normas legais ou regulamentares aplicáveis, nomeadamente no que 
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concerne à Prova de titularidade do prédio misto, em compropriedade, 

uma vez que há discrepância entre a área constante no documento da 

Conservatória do Registo Predial e a área constante nas peças escritas 

e desenhadas constantes no presente processo, bem como, pelo facto do 

prédio objecto de análise, pertencente aos espaços da classe 4, estarem 

implantados duas edificações ambas destinadas a habitação unifamiliar, 

uma autorizada através da licença nº505/87 e outra ao abrigo da  

Licença nº708/94, em desconformidade com o previsto na alínea a), do 

n.º2, do artigo 37º, do P.D.M. de Chaves actualmente em vigor.------- 

8.5 Face ao exposto, constata-se que o pedido em causa viola as 

seguintes normas regulamentares:  

 A alínea a), do n.º2, do artigo 37º, do P.D.M. de Chaves 

actualmente em vigor,  pelo facto do prédio em causa, pertencente aos 

espaços da classe 4, estarem implantados duas edificações ambas 

destinadas a  habitação unifamiliar, uma autorizada através da licença 

nº505/87 e outra ao abrigo da  Licença nº708/94;--------------------- 

 O n.º4, do artigo 102.º-A do RJUE,  a alínea b) , do n.º5, do 

artigo, 73.º-C, do RMUE e a parte I,  do anexo I, da Portaria 113/2015 

de 22 de Abril,  uma vez que os elementos instrutórios não são os 

adequados para a operação urbanística, objeto do procedimento de 

legalização, consubstanciada na reposição da legalidade urbanística, 

resultado da alteração da localização da implantação da edificação, 

bem como de obras de ampliação, de um prédio de habitação existente, 

licenciada ao abrigo da licença nº805, passada em 11/10/1979;-------- 

9. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

9.1 Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis, nomeadamente, a alínea a), do 

n.º2, do artigo 37º, do P.D.M. de Chaves, n.º4, do artigo 102.º-A do 

RJUE e a alínea b) , do n.º5, do artigo, 73.º-C, do RMUE e a parte I,  

do anexo I, da Portaria 113/2015 de 22 de Abril,  considera-se que a 

pretensão em análise não poderá merecer parecer favorável por parte 

da Divisão de Gestão e Ordenamento do Território. Assim, propõe-se o 

indeferimento da pretensão formulada pela requerente - indeferimento 

da legalização das alterações à licença n.º708/94, com base no disposto 

na alínea a) do ponto 1, do artigo 24(38) do Decreto-Lei 555/99 de 16 

de Dezembro alterado e republicado pela Lei 60/2007 de 4 de Setembro.  

9.2 Nestes termos, o presente processo administrativo, registado com 

o nº691/15, deverá estar presente em reunião de Câmara para que o 

executivo delibere adotar um projeto de decisão de indeferimento, do 

pedido de aprovação do projecto de arquitectura a que me venho 

referindo.----------------------------------------------------------  

9.3 Mais se refere que, caso o executivo concorde com o acima proposto, 

dever-se-á de seguida notificar o requerente nos termos do artigo 

114.º e seguintes, do Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, que 

aprovou o novo Código do Procedimento Administrativo, dando-se 

cumprimento ao disposto no artigo 121º e seguintes, no que respeita à 

audiência prévia dos interessados, mediante o estabelecimento de um 

prazo de 10 dias para, querendo, virem a processo, por escrito, dizer 

                                                           
38 Artigo 24º – Indeferimento do pedido de licenciamento------------- 

1 - O pedido de licenciamento é indeferido quando:------------------- 

a) Violar plano municipal de ordenamento do território, plano especial 

de ordenamento do território, medidas preventivas, área de 

desenvolvimento urbano prioritário, área de construção prioritária, 

servidão administrativa, restrição de utilidade pública ou quaisquer 

outras normas legais e regulamentares aplicáveis;-------------------- 
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o que se lhes oferecer sobre o sentido provável da deliberação 

definitiva.--------------------------------------------------------- 

9.4 De acordo com o parágrafo 8.4 da presente informação técnica, 

deverá a pretensão ser objeto de análise técnica por parte do Sector 

de Planos Municipais e Ordenamento do Território, da Divisão de Gestão 

e Ordenamento do Território desta Câmara Municipal, no respeita a esta 

situação seja ponderada no âmbito da revisão do P.D.M. 

9.5 Sem prejuízo do que é proposto anteriormente, cumpre referir, para 

que a pretensão do requerente possua vencimento, salvo melhor opinião, 

o requerente, com anuência do outro consorte,  poderá previamente 

encetar as diligências conducentes ao pedido de destaque da parcela, 

eventualmente com área de aproximadamente de 1915m2, ou seja de 

(21940m2-20025m2), do prédio misto, e no qual está erigida  a pré-

existência com Licença n.º505, passada em 13 de julho de 1987, 

posteriormente proceder á divisão material de coisa comum, acordada 

entre os comproprietários, em sede legal, de modo a que cada um 

passasse a exercer posse exclusiva sobre uma das parcelas desse prédio 

misto como seu único proprietário e subsequentemente o Sr. Orlando 

Fernandes Freitas, ora requerente promover o licenciamento, com vista 

á legalização da alteração na localização da implantação e de obras 

de ampliação, levadas e efeito sem controlo prévio, numa edificação 

legalmente existente ao abrigo da licença nº708/94, emitida em 4 de 

novembro de 1994.---------------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, de 11.08.2016.-------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente sejam proferidos 

competentes despachos no sentido de a Câmara Municipal vir adotar uma 

deliberação conducente e um projeto de decisão de indeferimento do 

pedido de legalização da operação urbanística em causa, ------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 11.08.2016.------------------------------- 

À presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. 

`A consideração superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 16.08.2016.-----------------------------------------

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

 

 

3.13. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR - 

PROCESSO N.º 473/99/15 – CELIA MARTINS RODRIGUES VANDERVLIET – LUGAR 

DA COUTADA, FREGUESIA DE SANTO ANTONIO DE MONFORTE – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ENG.ª VITORIA JOSÉ 

DE MATOS ALMEIDA, DATADA DE 11/08/2016. ----------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através do requerimento, com registo de entrada nos serviços da Divisão 

de Gestão e Ordenamento do Território nº0809/16, datado de 29/04/2016, 

a Sra. Célia Martins Rodrigues Vandervliet,  apresenta aditamento ao 

processo n.º473/99, com vista legalização de uma operação urbanística 

já concluída, referente a uma habitação unifamiliar, composta de rés-
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do-chão e andar, em desconformidade com Licença inicial n.º 23/00, 

emitida em 19 de janeiro de 2000, localizada, de acordo com o 

assinalado na planta de localização e enquadramento, à esc.: 1/10 000 

apresentada pela requerente, sito em Estrada da Barragem n.º2, 

freguesia de Santo António de Monforte, Concelho de Chaves, nos termos 

da alínea b), do ponto 1, do artigo 102.º(39) do Regime jurídico de 

edificações e urbanização (RJUE).------------------------------------ 

2. LOCALIZAÇÃO------------------------------------------------------ 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves 

apresentada, o prédio rústico composto de terreno de cultivo, situa-

se em Coutada, com uma área total de 2280,00 m2, da freguesia de Águas 

Frias e descrito sob o nº 1590/19990125, inscrito na matriz da referida 

freguesia sob o artigo nº11131, confronta de norte e nascente estrada 

municipal, de sul António Fernandes, de poente com caminho público.  

  
3. ANTECEDENTES  

Como antecedente ao pedido de licenciamento apresentado, regista-se 

em Arquivo Municipal, os seguintes processos de obras:--------------- 

3.1 Processo de obras com o nº140/99, em nome do Sr. Florêncio Jaime 

Alves e que se destinou a licenciar uma construção de uma habitação, 

com a área de implantação 132,00m2, o qual foi objecto de 

indeferimento;------------------------------------------------------ 

3.2 Processo de obras com o nº473/99, em nome do Sr. Florêncio Jaime 

Alves e que se destinou a licenciar uma construção de uma habitação, 

com a área de implantação 132,00m2, dando origem à licença de obras 

n.º23/00, concedida em 19/01/2000;----------------------------------- 

3.3 Informação do Fiscais Municipais, da Divisão de Urbanismo, datada 

de 01/09/1999;------------------------------------------------------ 

3.4 Pedido de averbamento do processo supra referenciado, em nome de 

Célia Martins Rodrigues Vandervliet, ora requerente, apresentado 

através de requerimento n.º 624/16, em 01/04/2016.------------------- 

4. CONSULTAS A ENTIDADES EXTERNAS:-----------------------------------  

Não houve.---------------------------------------------------------- 

5. ANÁLISE DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS-------------------------------- 

Da análise da instrução do processo, de acordo com o DL nº555/99, de 

16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 

setembro, em conformidade com disposto no n.º2 artigo 102.ºA, 

cumulativamente com o disposto no anexo I - ponto I  e no n.º15 e no 

                                                           
39 Artigo 102.º Reposição da legalidade urbanística------------------ 

1 — Os órgãos administrativos competentes estão obrigados a adotar as 

medidas adequadas de tutela e restauração da legalidade urbanística 

quando sejam realizadas operações urbanísticas:---------------------- 

b) Em desconformidade com os respetivos atos administrativos de 

controlo prévio;---------------------------------------------------- 

Localização do prédio, tendo por base o 
levantamento topográfico, georreferenciado, 
apresentada pela requerente, sobre 
ortofotomapa com voo de 2012 (folha nº34-2B). 
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n.º16,  do ponto III, da Portaria nº 113/2015, de 22/4(40), 

cumulativamente com o disposto no Regulamento Municipal da Urbanização 

e Edificação de Chaves, RMUE, verifica-se que o mesmo se encontra 

deficientemente instruído, nomeadamente falta:----------------------- 

 Ficha de Segurança Contra Incêndio em Edifícios (SCIE - 

Mod.200901-ANPC), aplicável às utilização tipo I a III e VI a XII para 

a 1ª categoria de risco, contendo dos seguintes elementos:  Ficha de 

Segurança Contra Incêndio em Edifícios; Prova de inscrição do técnico 

coordenador do projeto na associação pública de natureza profissional 

e da validade da mesma aquando da apresentação do requerimento inicial, 

ou a justificação da  não apresentação da referida ficha de segurança, 

pelo técnico, autor do projeto de arquitetura;----------------------- 

 Projeto de estabilidade, acompanhado do Termo de responsabilidade 

subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento das disposições 

legais e regulamentares aplicáveis e Declaração ou outra prova de 

reconhecimento da capacidade profissional dos técnicos responsáveis, 

emitida pela respetiva ordem profissional, ou Termo de 

responsabilidade subscrito por técnico legalmente habilitado para o 

efeito, em que este se responsabilize pelos aspetos e caraterísticas 

estruturais da obra realizada;--------------------------------------- 

 Projeto de abastecimento de água, acompanhado do Termo de 

responsabilidade subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento 

das disposições legais e regulamentares aplicáveis e Declaração ou 

outra prova de reconhecimento da capacidade profissional dos técnicos 

responsáveis, emitida pela respetiva ordem profissional, ou Termo de 

responsabilidade subscrito por técnico legalmente habilitado para o 

efeito, em que este se responsabilize pelo correto funcionamento da 

rede de abastecimento de água;--------------------------------------- 

 Projeto de drenagem de águas residuais, acompanhado de Termo de 

responsabilidade subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento 

das disposições legais e regulamentares aplicáveis e Declaração ou 

outra prova de reconhecimento da capacidade profissional dos técnicos 

responsáveis, emitida pela respetiva ordem profissional, ou Termo de 

responsabilidade subscrito por técnico legalmente habilitado para o 

efeito, em que este se responsabilize pelo correto funcionamento da 

rede de drenagem de águas residuais;---------------------------------  

 Projeto de drenagem de águas pluviais Termo de responsabilidade 

subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento das disposições 

legais e regulamentares aplicáveis; Declaração ou outra prova de 

reconhecimento da capacidade profissional dos técnicos responsáveis, 

emitida pela respetiva ordem profissional, ou Termo de 

responsabilidade subscrito por técnico legalmente habilitado para o 

efeito, em que este se responsabilize pelo correto funcionamento da 

rede de drenagem de águas pluviais;---------------------------------- 

 Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica, 

acompanhado do Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; Declaração ou outra prova de reconhecimento da capacidade 

profissional dos técnicos responsáveis, emitida pela respetiva ordem 

profissional, ficha electrotécnica,  ou Prova de que o edifício já se 

                                                           
40 Elementos instrutórios do pedido de autorização de utilização de 

edifícios na sequência de realização de obras sujeitas a controlo 

prévio (capitulo V e nº25 da portaria 113/2015 de 22 de abril e artigo 

14º do Dl nº555/99, de 16 de dezembro,  na sua actual redacção).----- 
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encontra alimentado diretamente pela rede de distribuição de energia 

elétrica e disso seja apresentada a respetiva prova;----------------- 

 Projeto de instalação de gás aprovado por entidade competente, 

acompanhado do Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; Declaração ou outra prova de reconhecimento da capacidade 

profissional dos técnicos responsáveis, emitida pela respetiva ordem 

profissional, ou Certificado de inspeção de instalação de gás que 

ateste que o edifício é servido pela rede de gás, ou pedido de dispensa 

de apresentação de Projeto de Instalação Gás,  devidamente 

fundamentado.------------------------------------------------------- 

 Projeto de infraestruturas de telecomunicações (ITED), 

acompanhado de Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis e  Declaração ou outra prova de reconhecimento da capacidade 

profissional dos técnicos responsáveis, emitida pela respetiva ordem 

profissional, ou Termo de responsabilidade de execução das instalações 

telefónicas de telecomunicações ou documento comprovativo de que o 

edifício já se encontra ligado à rede pública;----------------------- 

 Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na 

Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro; Termo de responsabilidade 

subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento das disposições 

legais e regulamentares aplicáveis; Declaração ou outra prova de 

reconhecimento da capacidade profissional dos técnicos responsáveis, 

emitida pela respetiva ordem profissional, ou Certificado energético, 

ou Declaração de isenção de apresentação;---------------------------- 

 Projeto de condicionamento acústico Termo de responsabilidade 

subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento das disposições 

legais e regulamentares aplicáveis; Declaração ou outra prova de 

reconhecimento da capacidade profissional dos técnicos responsáveis, 

emitida pela respetiva ordem profissional; ou Avaliação acústica (para 

verificação do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, ou 

do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios e do Regulamento 

Geral do Ruído), ou Declaração de isenção de apresentação;----------- 

 Termo de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arranjos exteriores, quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis;------------------------------------------  

 Termo de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

Condicionamento acústico, quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis;------------------------------------------ 

 Ficha de medição da edificação, em conformidade com o anexo IV 

do RMUE de Chaves.--------------------------------------------------- 

6. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------- 

6.1 Enquadramento do pedido na Legislação vigente:------------------- 

A pretensão, consubstanciada na realização de uma operação urbanística 

em desconformidade com os respetivos atos administrativos de controlo 

prévio, com Licença inicial n.º 23/00, emitida em 19/01/2000, para 

construção de uma habitação de R/C e andar com a área de 286,40m2, 

enquadra-se no disposto nos artigos n.º 102 e 102.º-A, do Decreto Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro.---------------------------------- 

6.2 Enquadramento da proposta nos instrumentos de planeamento 

Territorial:-------------------------------------------------------- 

Regista-se que o prédio rústico possui uma área total de 2280,00m2, de 

acordo, com Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves. 

Da análise prévia do projecto em análise e processos antecedentes, 
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verifica-se que é proposto legalizar a alteração da implantação da 

edificação, bem como a alteração de 3 vãos de janela e pequenas 

alterações interiores, numa edificação construída, que se desenvolve 

em dois pisos, de rés-do-chão e andar e construída ao abrigo da Licença 

de obras n.º23/00, concedida em 19/01/2000.-------------------------- 

6.2.1. Face ao Plano Diretor Municipal de Chaves, em vigor-----------  

De acordo com o referido plano, nomeadamente com as plantas de 

ordenamento do PDM de Chaves, à escala de 1:10 000, o edifício objeto 

da pretensão está inserido em espaços da Classe 1 - espaços urbanos e 

urbanizáveis e a restante área em espaços da classe 4, na categoria 

4.3, espaços agro-florestais, em  nos termos do Plano Diretor Municipal 

de Plano Diretor Municipal de Chaves, publicado na  I Série – B do 

Diário da República n.º 35/95, de 10 de fevereiro (Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 12/95) e correspondentes Cartas de 

Ordenamento (folha nº34-B).-----------------------------------------  

De acordo com o referido plano, o prédio rústico insere-se em espaços 

da Classe 1 - espaços urbanos e urbanizáveis e a restante área em 

espaços da classe 4, na categoria 4.3, espaços agro-florestais e na 

sub-categoria 4.3A – espaços agro-florestais comuns e na sub-categoria 

4.3A – espaços agro-florestais comuns e uma área muito residual na 

categoria 4.2 – espaços agrícolas, sub categoria 4.2 A – espaços 

agrícolas defendidos, RAN--------------------------------------------

- 

  
Segundo a planta de condicionantes n.º 34-B, o prédio sobre o qual 

recai o pedido, impende uma restrição de utilidade pública, 

consubstanciada na Reserva Agrícola Nacional, RAN.-------------------  

 

 
7. APRECIAÇÃO TÉCNICA (de acordo com a legislação em vigor)---------- 

7.1 Tendo por base os processos, foram feitas alterações na implantação 

e na linguagem arquitectónica das fachadas, nomeadamente, abertura de 

dois vãos no alçado lateral esquerdo, alteração da configuração de um 

vão no alçado lateral direito e ligeiras alterações ao nível da 

compartimentação interior e do acesso entre os pisos. Com as alterações 

introduzidas continua a cumprir o R.G.E.U., contudo não cumpre o P.D.M. 

uma vez que a implantação da edificação não se localiza na sua 

totalidade dentro do perímetro urbano do aglomerado de Santo António 

de Monforte, isto é,  dentro  de uma faixa de terreno limitada pela 

Localização do prédio urbano, tendo por 
base o CD georreferenciado e extracto 
das plantas de ordenamento 34 B, dos 
planos municipais de ordenamento do 
território vigentes, à escala 1:10000, 
com a indicação do local da situação 
consolidada, apresentados pelo 
interessado 
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mesma via e por uma linha traçada paralelamente a uma distância de 30m 

da respectiva berma, conforme a figura abaixo,----------------------- 

 
7.2 Mais se refere, numa zona residual, do prédio,  constata-se que 

parte dos acessos e parte do muro de vedação estão implantados em 

áreas da RAN(41),  bem como, existe uma discrepância na área conservada 

2280m2 e a retrada na planta georreferenciada, ou seja de  2 306,14m2.  

8. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

O processo tem uma licença de construção n.º23/00 que não foi cumprida, 

designadamente no que concerne à implantação da edificação prevista 

nas plantas apresentadas anteriormente, sob o requerimento n.º2999, 

em 22/07/99, (implantação proposta essa, de acordo com as referidas 

plantas, confirmada pelos Fiscais municipais em 01/09/99). Neste 

contexto a pretensão em análise, consubstanciada na legalização das 

alterações, á licença inicial n.º23/00, não poderá ser atendida, uma 

vez que a “nova implantação” do edifício em causa viola o disposto, 

na alínea c), do artigo 18.º, do P.D.M. em vigor.-------------------- 

9. CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO 

9.1 Considerando que a instrução do pedido não poderá ser considerada 

satisfatória, de acordo com o descrito no ponto 5. da presente 

informação técnica;------------------------------------------------- 

9.2 Considerando que as alterações á licença inicial n.º 23/00, objecto 

de legalização não estão em conformidade com P.M.D. de Chaves 

actualmente em vigor (conforme o n.º 1, do artigo 20.º, do RJUE);---- 

9.3 Considerando que a operação urbanística objecto de legalização, 

não se encontra instruída com o parecer vinculativo favorável 

necessário, emitido pela entidade regional da RAN territorialmente 

competente.--------------------------------------------------------- 

10. PROPOSTA DE DECISÃO--------------------------------------------- 

10.1 Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis, designadamente, PDM em vigor, 

RMUE e Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, considera-se que a 

pretensão em análise não poderá merecer parecer favorável por parte 

da Divisão de Gestão e Ordenamento do Território. Assim, propõe-se o 

indeferimento da pretensão formulada pela requerente -  indeferimento 

da legalização das alterações à licença n.º23/00, com base no disposto 

na alínea a) do ponto 1, do artigo 24(42) do Decreto-Lei 555/99 de 16 

de Dezembro alterado e republicado pela Lei 60/2007 de 4 de Setembro.  

                                                           
41 Nas áreas da RAN são excecionalmente permitidas utilizações não 

agrícolas, consideradas compatíveis com os objetivos de proteção da 

atividade agrícola, mediante parecer prévio vinculativo ou comunicação 

prévia à entidade regional da RAN territorialmente competente.------- 

 
42 Artigo 24º – Indeferimento do pedido de licenciamento------------- 
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10.2 Nestes termos, o presente processo administrativo, registado com 

o nº473/99, deverá estar presente em reunião de Câmara para que o 

executivo delibere adotar um projeto de decisão de indeferimento, do 

pedido de aprovação do projecto de arquitectura a que me venho 

referindo.----------------------------------------------------------  

10.3 Mais se refere que, caso o executivo concorde com o acima 

proposto, dever-se-á de seguida notificar a requerente nos termos do 

artigo 114.º e seguintes, do Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, 

que aprovou o novo Código do Procedimento Administrativo, dando-se 

cumprimento ao disposto no artigo 121º e seguintes, no que respeita à 

audiência prévia dos interessados, mediante o estabelecimento de um 

prazo de 10 dias para, querendo, virem a processo, por escrito, dizer 

o que se lhes oferecer sobre o sentido provável da deliberação 

definitiva.--------------------------------------------------------- 

10.4 Por último, cabe referir que as razões que, no actual contexto 

Regulamentar inviabilizam o deferimento do pedido de legalização em 

causa, poderão, eventualmente, vir a ser supridas, caso o processo de 

revisão do Plano Diretor Municipal, que se encontra em curso, venha a 

contemplar a alteração do limite do perímetro do aglomerado urbano mo 

referido local.----------------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 12/08/2016---------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente, sejam proferido 

competente despacho no sentido de a Câmara Municipal vir a adotar uma 

deliberação conducente à adoção de um projeto de decisão 

administrativa de indeferimento do pedido de legalização da operação 

urbanística em causa, por violação do disposto na alínea c) do artigo 

18º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal em Vigor. ------------ 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 16.08.2016.------------------------------- 

À 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 16.08.2016.----------------------------------------- 

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 - O pedido de licenciamento é indeferido quando:------------------- 

a) Violar plano municipal de ordenamento do território, plano especial 

de ordenamento do território, medidas preventivas, área de 

desenvolvimento urbano prioritário, área de construção prioritária, 

servidão administrativa, restrição de utilidade pública ou quaisquer 

outras normas legais e regulamentares aplicáveis;-------------------- 
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1.1. REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ENG.º BRANCO 

TEIXEIRA - 1.ª FASE.- AUTO DE MEDIÇÃO N.º 03/DOP/2016.-------------

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 3/DOP/2016, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 279.790,02 €, 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 2016.08.16. --------------------------------------------- 

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 

2016.08.16. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos e Senhor Eng. João Adérito Moura 

Moutinho, aprovar o referido auto, no valor de € 279.790,02 (Duzentos 

e setenta e nove mil, setecentos e noventa euros e dois cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

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

De seguida, usaram da palavra, respetivamente, os Vereadores do 

Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira 

Santos, e Senhor Eng.º João Adérito Moura Moutinho, tendo referido que 

a sua posição desfavorável nada tem a ver com o rigor das medições 

registadas no respetivo auto, mas sim, com uma posição de coerência 

relativamente ao sentido de voto desfavorável exarado, nas diversas 

deliberações camarárias tomadas, sobre a matéria.-------------------- 

 

 

1.2. REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ENG.º BRANCO 

TEIXEIRA - 1.ª FASE. - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 01-ERROS E 

OMISSÕES/DOP/2016.  ------------------------------------------------  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 1-Erros e Omissões/DOP/2016, da empreitada em epígrafe, 

cujo adjudicatário é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A., no valor de 6.116,59 €, 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 2016.08.16.---------------------------------------------- 

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 

2016.08.16. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos e Senhor Eng. João Adérito Moura 

Moutinho, aprovar o referido auto, no valor de € 6.116,59 (seis mil, 

cento e dezasseis euros e cinquenta e nove cêntimos), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------  
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De seguida, usaram da palavra, respetivamente, os Vereadores do 

Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira 

Santos, e Senhor Eng.º João Adérito Moura Moutinho, tendo referido que 

a sua posição desfavorável nada tem a ver com o rigor das medições 

registadas no respetivo auto, mas sim, com uma posição de coerência 

relativamente ao sentido de voto desfavorável exarado, nas diversas 

deliberações camarárias tomadas, sobre a matéria.-------------------- 

 

 

1.3. REMODELAÇÃO DO LARGO GENERAL SILVEIRA – APROVAÇÃO DE ERROS E 

OMISSÕES -----------------------------------------------------------  

Foi presente para ratificação a informação de aprovação de erros e 

omissões do projeto, apresentados ao abrigo do n.º 5 do artigo 61 do 

CCP e cujo teor se transcreve:--------------------------------------- 

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

O Executivo Camarário em sua reunião ordinária de 11 de julho de 2016, 

deliberou por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento 

identificado em epígrafe com vista á adjudicação da empreitada em 

causa. ------------------------------------------------------------- 

Na fase correspondente á apresentação por parte dos interessados no 

concurso de listas de erros e omissões, a empresa Construtora Estradas 

do Douro 3, Lda, veio a apresentar listas de erros e omissões. ------ 

Após análise da lista de erros e omissões apresentadas, foram obtidas 

as conclusões exaradas em documento que aqui se dá por integralmente 

reproduzido. ------------------------------------------------------- 

Nos termos do exposto no nº 5 do artigo 61º do Código dos Contratos 

Públicos, o órgão competente para a decisão de contratar deve 

pronunciar-se sobre os erros ou omissões apresentados, até ao termo 

do prazo fixado para a apresentação das propostas. ------------------ 

II – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

A aceitação dos erros e omissões, anexando-se a este documento a lista 

de quantidades com os erros e omissões já integrados nos respetivos 

capítulos e devidamente assinalados. De salientar que o suprimento de 

erros e omissões aceite, não altera o preço base do concurso; ------- 

Que, dado que a próxima reunião ordinária de Câmara apenas se realiza 

no próximo dia 19 de agosto, e de modo a não conceder demasiado tempo 

de prorrogação para a entrega das propostas, o Sr. Presidente da 

Câmara, aprove a análise das listas de erros e omissões apresentados. 

Submeter o seu ato a ratificação do órgão Executivo Municipal, na sua 

reunião ordinária de 19 de agosto de 2016, nos termos do disposto no 

n.º 3 doa artigo 35 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dado tratar-

se de uma situação excecional e urgente e não ser possível reunir 

extraordinariamente a Câmara. --------------------------------------- 

Nos termos do nº7 do artigo 61º do Código dos Contratos Públicos, que 

sejam notificados os interessados, através da plataforma eletrónica 

do Município de Chaves (www.vortalgov.pt), do teor da presente 

decisão. ----------------------------------------------------------- 

Dado que as alterações introduzidas não modificam aspetos fundamentais 

das peças do procedimento, de acordo com o nº3 do artigo 64ª do Código 

dos contratos Públicos, não se regista a necessidade de se proceder á 

prorrogação do prazo inicialmente fixado para a apresentação das 

propostas, sendo para o efeito, aplicado o mecanismo previsto no n.º 

3 do artigo 61.º. --------------------------------------------------- 

Nesta conformidade, o prazo limite para a entrega das propostas é o 

seguinte: Dia 22 de agosto de 2016, até às 17horas. ----------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

http://www.vortalgov.pt/
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Divisão de Obras Públicas, 16 de agosto de 2016. -------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

Amélia Rodrigues ---------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2016.08.16.---------------------------------------------- 

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 

2016.08.16. -------------------------------------------------------- 

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

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, a 

Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros 

Teixeira Santos, tendo manifestado a sua posição desfavorável à 

aprovação da presente informação, em coerência com a posição, por si, 

oportunamente, assumida, aquando da aprovação do projeto. ----------- 

De facto é sua convicção que tal projeto deveria ter sido colocado à 

consideração/discussão dos cidadãos flavienses. --------------------- 

Desta forma, mobilizar-se-iam os cidadãos flavienses para a melhor 

ideia, tendo em vista a requalificação do referido Largo e a 

valorização do Centro histórico. ------------------------------------ 

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

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

Eng.º João Adérito Moura Moutinho, tendo tecido os seguintes 

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

Globalmente, é favorável à aprovação e execução do projeto, em 

apreciação, em coerência, com os argumentos, oportunamente, avançados 

no momento da aprovação, por esta Câmara, do projeto de execução tendo 

como objeto a Requalificação do Largo da Freiras. 

As soluções consagradas no projeto, nomeadamente com o aumento das 

áreas verdes e do número de árvores, merecem o seu acolhimento. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos e Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, ratificar o despacho proferido, pelo Senhor Presidente da 

Câmara, do dia 16 de agosto de 2016. -------------------------------- 

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 
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X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. CONCURSO PÚBLICO Nº1/SC/2016 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

TERRESTRE DE ALUNOS, EM CIRCUITOS ESPECIAIS, PARA O ANO LETIVO DE 

2016/2017 – RELATÓRIO FINAL. INFORMAÇÃO Nº17/SC/2016. --------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ------------------------------------ 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 18º do Decreto-Lei nº197/99 de 8 de junho, a Câmara Municipal 

de Chaves, em sua reunião ordinária, no dia 09 de junho de 2016 

autorizou a abertura de um procedimento por concurso público para 

aquisição de serviços de transporte terrestre de alunos, em circuitos 

especiais, para o ano letivo de 2016/2017; -------------------------- 

- Considerando que, dentro do prazo estabelecido para apresentação de 

propostas, deram entrada nos serviços administrativos municipais as 

propostas das seguintes empresas: ----------------------------------- 

- A Girómundo – Viagens e Turismo, Lda.;----------------------------- 

- Auto Viação do Tâmega, Lda.;--------------------------------------- 

- Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Chaves; ------------------- 

- João Manuel Teixeira Rebelo; -------------------------------------- 

- Manuel do Couto; -------------------------------------------------- 

- Manuel Joaquim Santos Gonçalves; ---------------------------------- 

- Táxi Herculano & Filhos, Lda; ------------------------------------- 

- Turichaves Unipessoal, Lda. --------------------------------------- 

- Considerando que, no dia 25 de julho de 2016, o júri responsável 

pela condução do presente procedimento elaborou o relatório preliminar 

no qual propôs a adjudicação provisória da presente prestação de 

serviço aos seguintes concorrentes: --------------------------------- 

Nº 

lote 

Nº 

circuito 
Concorrente 

Preço 

unitário 

Preço total/ano 

letivo (170 

dias) 

1 1 
Auto Viação do Tâmega, 

Lda. 
79,50€/dia 13.515,00€ 

2 2 
Auto Viação do Tâmega, 

Lda. 
69,50€/dia 11.815,00€ 

3 3 
Auto Viação do Tâmega, 

Lda. 
64,50€/dia 10.965,00€ 

4 4 
Auto Viação do Tâmega, 

Lda. 

 

82,50€/dia 

 

14.025,00€ 

5 5 
Auto Viação do Tâmega, 

Lda. 
74,50€/dia 12.665,00€ 

6 6 
Auto Viação do Tâmega, 

Lda. 
79,50€/dia 13.515,00€ 

7 7 
Auto Viação do Tâmega, 

Lda. 
74,50€/dia 12.665,00€ 

8 9 
Auto Viação do Tâmega, 

Lda. 
81,50€/dia 13.855,00€ 

9 11 
A Girómundo – Viagens e 

Turismo, Lda. 
49,45€/dia 8.406,50€ 

10 13 
João Manuel Teixeira 

Rebelo 
0,45€/Km 4.819,50€ 

11 14 
Cruz Vermelha Portuguesa – 

Delegação de Chaves 
0,40€/Km 3.508,80€ 
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12 16 
Cruz Vermelha Portuguesa – 

Delegação de Chaves 
0,38€/Km 7.106,00€ 

13 17 
Cruz Vermelha Portuguesa – 

Delegação de Chaves 
0,37€/Km 8.428,60€ 

14 19 
Manuel Joaquim dos Santos 

Gonçalves 
0,40€/Km 4.998,00€ 

15 20 
Manuel Joaquim dos Santos 

Gonçalves 
0,40€/Km 4.268,70€ 

16 21 
Táxi Herculano & Filhos, 

Lda. 
0,35€/Km 7.199,50€ 

18 23 
Cruz Vermelha Portuguesa – 

Delegação de Chaves 
15,00€/Dia 2.550,00€ 

- Considerando que, nos termos do disposto nos artigos 123º e 147º do 

CCP, o relatório preliminar foi enviado a todos os concorrentes a fim 

de estes se pronunciarem sobre o mesmo; ----------------------------- 

- Considerando que, dentro do prazo concedido para o exercício do 

direito de participação na tomada de decisão – audiência prévia escrita 

– vieram os concorrentes “A Girómundo Viagens e Turismo, Lda.”, “Auto 

Viação do Tâmega, Lda.” e “Manuel Joaquim dos Santos Gonçalves” 

participar na tomada de decisão, conforme o exposto no relatório final, 

elaborado pelo júri responsável pela condução do presente 

procedimento. ------------------------------------------------------ 

2. Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, e nos termos do disposto no artigo 148º do 

CCP, remeto, para aprovação, o relatório final, à entidade competente 

para autorizar a despesa, no caso, a Câmara Municipal. -------------- 

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

Chaves, 10 de agosto de 2016 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior, em regime de mobilidade ------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

Em anexo: Processo Administrativo. ----------------------------------  

As propostas dos concorrentes estão disponibilizadas na íntegra na 

plataforma eletrónica vortalnext. ---------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS PARA O ANO LECTIVO 2016/2017 - 

CIRCUITOS Nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 -”. -------------------------- 

No dia … de  …….. de dois mil e dezasseis, celebram o presente contrato 

de “prestação de serviços de transportes terrestres de alunos, em 

circuitos especiais, para o ano lectivo 2016/2017 - circuitos nºs 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9”, pelo preço total de € 103 020,00 (cento e três 

mil e vinte euros) acrescidos de IVA à taxa de 6%. ------------------ 

Como primeiro outorgante, o Município de Chaves,  titular do cartão 

de pessoa colectiva nº 501205551, representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal, Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira. -------- 

Como segundo outorgante, Auto Viação do Tâmega, Lda., Pessoa Colectiva 

nº 500038619, com sede no Largo da Estação, 5400 - Chaves, com o mesmo 

número de matricula na Conservatória do Registo Comercial de Chaves, 

com capital social de 3.798.080,00 euros, neste acto legalmente 

representada por António Pereira, viúvo, natural de Esturãos, 

freguesia de Santiago, concelho de Valpaços, residente em S. Cipriano, 

freguesia de Serapicos, concelho de Valpaços, Contribuinte Fiscal nº 

155088955, titular do Bilhete de Identidade nº 7492420, emitido em 21 

de Outubro de 1986, pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, na 

qualidade de sócio gerente da mencionada sociedade, com poderes para 

o acto conforme consta da acta da Assembleia Geral da referida 

sociedade, realizada em 19 de Junho de 1998. ------------------------ 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 
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Objecto ------------------------------------------------------------ 

1- O objecto do presente contrato consiste na aquisição de serviços 

de transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, para o 

ano lectivo 2016/17. ----------------------------------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. -- 

3 – Classificação estatística de produtos por atividades a que se 

refere o Regulamento (CE) Nº 1232/98, da Comissão, de 17 de junho de 

1998, da seguinte norma: Categoria 60.21.3, subcategoria 60.21.22, 

Grupo 60.2; Classe 60.21; referências – CPC (1991) 71212. ---------- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

Local da prestação dos serviços ------------------------------------ 

1- Os serviços objecto do presente contrato serão executados na área 

do concelho de Chaves. --------------------------------------------- 

2- Nos circuitos a realizar em mini autocarro de passageiros e que é 

obrigatória a presença do vigilante, conforme o nº1 do artigo nº8, da 

Lei nº 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. --------------------------- 

Cláusula 3ª --------------------------------------------------------    

Prazo de execução da prestação de serviços ------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano lectivo 2016/17, 

sendo o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

Vigilantes --------------------------------------------------------- 

1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos nºs 8, 10 e 11, da Lei 

nº 13/2006, de 17 de abril. ------------------------------------ 

2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. ------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

Lotação ------------------------------------------------------------ 

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 

tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

a) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 

funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. ------------- 

b) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respectivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

ensino especial que será a sua residência. ------------------------- 

c) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 
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2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei nº 13/2006 de 17 de Abril e do D.L. 

nº 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

Preço e  condições de pagamento ------------------------------------ 

1- O encargo total do presente contrato é de € 109 201,20 (cento e 

nove mil, duzentos e um euros e  vinte cêntimos), sendo € 103 020,00 

(cento e três mil e vinte euros) referentes ao valor da prestação de 

serviços e € 6 181,20 (seis mil, cento e oitenta e um euros e vinte 

cêntimos) relativos ao valor do IVA. ------------------------------- 

2. Os pagamentos serão efectuados mediante a apresentação do 

respectivo documento mensal de despesa (fatura), nos serviços deste 

Município, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês 

seguinte a que disserem respeito. ---------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro outorgante. ---------------- 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo outorgante garantirá o sigilo quanto a informações que venha 

a ter conhecimento relacionadas com a actividade do primeiro 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo outorgante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro outorgante. ---------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo outorgante no presente procedimento; ----------------------- 

b) O primeiro outorgante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º do 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. -------------------------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

outorgante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro outorgante com 

trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. ------ 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito do 

especial não dá direito ao segundo outorgante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. ------------------------------- 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo outorgante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

a) O segundo outorgante não receberá qualquer pagamentos pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. --- 

b) Sempre que o transportes não se realize por causa imputável ao 

segundo outorgante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 
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outorgante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em que 

o circuito não tenha sido executado; ------------------------------- 

c) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo outorgante, 

o período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 

5 dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês lectivo a 22 dias; ------------------ 

d) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão 

ser deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo outorgante. 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

colectivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações 

assumidas no contrato. --------------------------------------------- 

2- A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. ------------------- 

3- Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro outorgante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporárias, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 

De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objecto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Rescisão do contrato ----------------------------------------------- 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte 

o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais. ----------------------------------------------- 

2- Para efeitos do número anterior, considera-se incumprimento 

definitivo quando houver atraso na execução da prestação dos serviços 

alvo do presente contrato ou falta de reposição de bom funcionamento 

pelo período superior a 10 dias úteis. ------------------------------ 

3- No caso de no início do ano lectivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

outorgante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano lectivo deixar de se justificar a rescisão do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transportes possa 

ser efectuado em veículos com características diversas do utilizado.- 

5- Para efeitos do número anterior, sempre que o primeiro outorgante 

assegure a execução do circuito em veículos que preencham as novas 

exigências, terá preferência  na celebração do novo contrato. ------ 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos nºs 3 e 4, o 

segundo outorgante terá direito a uma indemnização igual ao montante 
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correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

lectivo a 22 dias. ------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutos, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro outorgante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ----------------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

1- As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efectivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2- Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato 

adicional ao presente contrato. ------------------------------------ 

3- As situações previstas no nº3, da cláusula 10º e cláusula 16ª não 

configuram para o segundo contratante o direito de rescisão de 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da celebração do presente contrato são da 

responsabilidade do segundo outorgante. ----------------------------- 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

Cláusula 19ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 

Cláusula 20ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1- Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efectuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. ------------------------------------------------- 

2- O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação camarária de 09 de junho de 2016; ---- 

3- A prestação dos serviços objecto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de 19 de agosto de 2016; ----------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de 19 de agosto de 2016. ---------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: 020210; Compromisso nº 2682/16 de 09/08/2016;  

6- Este contrato foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

cada um dos outorgantes. ------------------------------------------- 

Depois de o segundo outorgante ter feito prova, por certidão, de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 

ao Estado Português e por contribuições para a segurança social, o 

contrato foi assinado pelos representantes de ambas as partes. ----- 

Pelo Primeiro Outorgante,_____________________ --------------------- 

Pelo Segundo Outorgante,______________________ --------------------- 
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Contrato registado sob o nº ……/16. --------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS PARA O ANO LECTIVO 2016/2017 - 

CIRCUITO Nº 11”. --------------------------------------------------- 

No dia …. de ……….. de dois mil e dezasseis, celebram o presente 

contrato de “prestação de serviços de transportes terrestres de 

alunos, em circuitos especiais, para o ano lectivo 2016/2017 - 

circuitos nº 11”, pelo preço total de € 8 406,50 (oito mil, 

quatrocentos e seis euros e cinquenta cêntimos) acrescidos de IVA à 

taxa de 6%. -------------------------------------------------------- 

Como primeiro outorgante, o Município de Chaves,  titular do cartão 

de pessoa colectiva nº 501205551, representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal, Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira. -------- 

Como segundo outorgante, Girómundo – Viagens e Turismo, Lda., Pessoa 

Colectiva nº 503578754, com sede em Av. Barjona de Freitas, 4, 4850 – 

Vieira do Minho, com o mesmo número de matricula na Conservatória do 

Registo Comercial de Vieira do Minho, com capital social de 250 000,00 

euros, neste acto legalmente representada por Carlos Alberto Cruz da 

Silva, casado, natural e residente em Vieira do Minho, titular do 

Bilhete de Identidade nº 3178560, emitido em 25/01/2006, pelos SIC de 

Braga, na qualidade de sócio gerente da mencionada sociedade, com 

poderes para o ato. ------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

Objecto ------------------------------------------------------------ 

1- O objecto do presente contrato consiste na aquisição de serviços 

de transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, para o 

ano lectivo 2016/17. ----------------------------------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. 

3 – Classificação estatística de produtos por atividades a que se 

refere o Regulamento (CE) Nº 1232/98, da Comissão, de 17 de junho de 

1998, da seguinte norma: Categoria 60.21.3, subcategoria 60.21.22, 

Grupo 60.2; Classe 60.21; referências – CPC (1991) 71212. ---------- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

Local da prestação dos serviços ------------------------------------ 

1- Os serviços objecto do presente contrato serão executados na área 

do concelho de Chaves. --------------------------------------------- 

2- Nos circuitos a realizar em mini autocarro de passageiros e que é 

obrigatória a presença do vigilante, conforme o nº1 do artigo nº8, da 

Lei nº 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. --------------------------- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

Prazo de execução da prestação de serviços ------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano lectivo 2016/17, 

sendo o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

Vigilantes --------------------------------------------------------- 

1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos nºs 8, 10 e 11, da Lei 

nº 13/2006, de 17 de abril. ---------------------------------------- 

2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 
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Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. ------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

Lotação ------------------------------------------------------------ 

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 

tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

d) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 

funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. ------------- 

e) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respectivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

ensino especial que será a sua residência. -------------------------- 

f) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei nº 13/2006 de 17 de Abril e do D.L. 

nº 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

Preço e  condições de pagamento ------------------------------------ 

1- O encargo total do presente contrato é de € 8 910,89 (oito mil, 

novecentos e dez euros e  oitenta e nove cêntimos), sendo € 8 406,50 

(oito mil, quatrocentos e seis euros e cinquenta cêntimos) referentes 

ao valor da prestação de serviços e € 504,39 (quinhentos e quatro 

euros e trinta e nove cêntimos) relativos ao valor do IVA. --------- 

2. Os pagamentos serão efectuados mediante a apresentação do 

respectivo documento mensal de despesa (fatura), nos serviços deste 

Município, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês 

seguinte a que disserem respeito. ---------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro outorgante. ---------------- 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo outorgante garantirá o sigilo quanto a informações que venha 

a ter conhecimento relacionadas com a actividade do primeiro 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo outorgante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro outorgante. ---------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo outorgante no presente procedimento; ----------------------- 
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b) O primeiro outorgante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º do 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. -------------------------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

outorgante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro outorgante com 

trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. ------ 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito do 

especial não dá direito ao segundo outorgante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. ------------------------------- 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo outorgante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

e) O segundo outorgante não receberá qualquer pagamentos pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. --- 

f) Sempre que o transportes não se realize por causa imputável ao 

segundo outorgante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

outorgante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em que 

o circuito não tenha sido executado; ------------------------------- 

g) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo outorgante, 

o período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 

5 dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês lectivo a 22 dias; ------------------ 

h) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão 

ser deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo outorgante. 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

colectivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações 

assumidas no contrato. --------------------------------------------- 

2- A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. ------------------- 

3- Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro outorgante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporárias, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 

De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Revisão de preços -------------------------------------------------- 
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A contratualização dos serviços objecto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Rescisão do contrato ----------------------------------------------- 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte 

o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais. ---------------------------------------------- 

2- Para efeitos do número anterior, considera-se incumprimento 

definitivo quando houver atraso na execução da prestação dos serviços 

alvo do presente contrato ou falta de reposição de bom funcionamento 

pelo período superior a 10 dias úteis. ------------------------------ 

3- No caso de no início do ano lectivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

outorgante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano lectivo deixar de se justificar a rescisão do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transportes possa 

ser efectuado em veículos com características diversas do utilizado.- 

5- Para efeitos do número anterior, sempre que o primeiro outorgante 

assegure a execução do circuito em veículos que preencham as novas 

exigências, terá preferência  na celebração do novo contrato. ------ 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos nºs 3 e 4, o 

segundo outorgante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

lectivo a 22 dias. ------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutos, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro outorgante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ----------------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

1- As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efectivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2- Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato 

adicional ao presente contrato. ------------------------------------ 

3- As situações previstas no nº3, da cláusula 10º e cláusula 16ª não 

configuram para o segundo contratante o direito de rescisão de 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da celebração do presente contrato são da 

responsabilidade do segundo outorgante. ---------------------------- 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

Cláusula 19ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 
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1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 

Cláusula 20ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1- Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efectuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. -------------------------------------------------- 

2- O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação camarária de 09 de junho de 2016; ---- 

3- A prestação dos serviços objecto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de 19 de agosto de 2016; ----------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de 19 de agosto de 2016. ---------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: 020210; Compromisso nº 2682/16 de 09/08/2016;  

6- Este contrato foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

cada um dos outorgantes. ------------------------------------------- 

Depois de o segundo outorgante ter feito prova, por certidão, de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 

ao Estado Português e por contribuições para a segurança social, o 

contrato foi assinado pelos representantes de ambas as partes. ----- 

Pelo Primeiro Outorgante,____________________ ---------------------- 

Pelo Segundo Outorgante,_____________________ ---------------------- 

Contrato registado sob o nº ……/16. --------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS PARA O ANO LECTIVO 2016/2017 - 

CIRCUITO Nº 13 -” -------------------------------------------------- 

No dia … de ……. de dois mil e dezasseis, celebram o presente contrato 

de “prestação de serviços de transportes terrestres de alunos, em 

circuitos especiais, para o ano lectivo 2016/2017 - circuito nº 13 ”, 

pelo preço total de € 4 819,50 (quatro mil, oitocentos e dezanove 

euros e cinquenta cêntimos) acrescidos de IVA à taxa de 6%. --------- 

Como primeiro outorgante, o Município de Chaves,  titular do cartão 

de pessoa colectiva nº 501205551, representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal, Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira. -------- 

Como segundo outorgante, João Manuel Teixeira Rebelo, casado, 

residente na Rua do Forno, S. Lourenço, 5400 Chaves, titular do Bilhete 

de Identidade nº 7970084, Contribuinte Fiscal nº 176322159.--------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

Objecto ------------------------------------------------------------ 

1- O objecto do presente contrato consiste na aquisição de serviços 

de transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, para o 

ano lectivo 2016/17. ----------------------------------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. 

3 – Classificação estatística de produtos por atividades a que se 

refere o Regulamento (CE) Nº 1232/98, da Comissão, de 17 de junho de 

1998, da seguinte norma: Categoria 60.21.3, subcategoria 60.21.22, 

Grupo 60.2; Classe 60.21; referências – CPC (1991) 71212. ---------- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

Local da prestação dos serviços ------------------------------------ 
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1- Os serviços objecto do presente contrato serão executados na área 

do concelho de Chaves. --------------------------------------------- 

2- Nos circuitos a realizar em mini autocarro de passageiros e que é 

obrigatória a presença do vigilante, conforme o nº1 do artigo nº8, da 

Lei nº 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. --------------------------- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

Prazo de execução da prestação de serviços ------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano lectivo 2016/17, 

sendo o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

Vigilantes --------------------------------------------------------- 

1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos nºs 8, 10 e 11, da Lei 

nº 13/2006, de 17 de abril. ------------------------------------ 

2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. ------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

Lotação ------------------------------------------------------------ 

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 

tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

g) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 

funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. ------------- 

h) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respectivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

ensino especial que será a sua residência. ------------------------- 

i) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. ----------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei nº 13/2006 de 17 de Abril e do D.L. 

nº 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

Preço e  condições de pagamento ------------------------------------ 

1- O encargo total do presente contrato é de € 5 108,67 (cinco mil, 

cento e oito euros e sessenta e sete cêntimos), sendo € 4 819,50 

(quatro mil, oitocentos e dezanove euros e cinquenta cêntimos) 

referentes ao valor da prestação de serviços e € 289,17 (duzentos e 

oitenta e nove euros e dezassete cêntimos) relativos ao valor do IVA.  
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2. Os pagamentos serão efectuados mediante a apresentação do 

respectivo documento mensal de despesa (fatura), nos serviços deste 

Município, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês 

seguinte a que disserem respeito. ---------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro outorgante. ---------------- 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo outorgante garantirá o sigilo quanto a informações que venha 

a ter conhecimento relacionadas com a actividade do primeiro 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo outorgante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro outorgante. ---------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo outorgante no presente procedimento; ----------------------- 

b) O primeiro outorgante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º do 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. -------------------------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

outorgante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro outorgante com 

trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. ------ 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito do 

especial não dá direito ao segundo outorgante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. ------------------------------- 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo outorgante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

i) O segundo outorgante não receberá qualquer pagamentos pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. --- 

j) Sempre que o transportes não se realize por causa imputável ao 

segundo outorgante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

outorgante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em que 

o circuito não tenha sido executado; ------------------------------- 

k) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo outorgante, 

o período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 

5 dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês lectivo a 22 dias; ------------------ 

l) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão 

ser deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo outorgante. 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 
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colectivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações 

assumidas no contrato. --------------------------------------------- 

2- A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. ------------------- 

3- Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro outorgante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporárias, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 

De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objecto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Rescisão do contrato ----------------------------------------------- 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte 

o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais. ---------------------------------------------- 

2- Para efeitos do número anterior, considera-se incumprimento 

definitivo quando houver atraso na execução da prestação dos serviços 

alvo do presente contrato ou falta de reposição de bom funcionamento 

pelo período superior a 10 dias úteis. ----------------------------- 

3- No caso de no início do ano lectivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

outorgante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano lectivo deixar de se justificar a rescisão do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transportes possa 

ser efectuado em veículos com características diversas do utilizado.- 

5- Para efeitos do número anterior, sempre que o primeiro outorgante 

assegure a execução do circuito em veículos que preencham as novas 

exigências, terá preferência  na celebração do novo contrato. ------ 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos nºs 3 e 4, o 

segundo outorgante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

lectivo a 22 dias. ------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutos, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro outorgante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ----------------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

1- As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 
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que efectivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2- Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato 

adicional ao presente contrato. ------------------------------------ 

3- As situações previstas no nº3, da cláusula 10º e cláusula 16ª não 

configuram para o segundo contratante o direito de rescisão de 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da celebração do presente contrato são da 

responsabilidade do segundo outorgante. ---------------------------- 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

Cláusula 19ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 

Cláusula 20ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1- Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efectuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. -------------------------------------------------- 

2- O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação camarária de 09 de junho de 2016; ---- 

3- A prestação dos serviços objecto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de 19 de agosto de 2016; ----------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de 19 de agosto de 2016. ---------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: 020210; Compromisso nº 2682/16 de 09/08/2016;  

6- Este contrato foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

cada um dos outorgantes. ------------------------------------------- 

Depois de o segundo outorgante ter feito prova, por certidão, de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 

ao Estado Português e por contribuições para a segurança social, o 

contrato foi assinado pelos representantes de ambas as partes. ----- 

Pelo Primeiro Outorgante,____________________ ---------------------- 

Pelo Segundo Outorgante,_____________________ ---------------------- 

Contrato registado sob o nº ……/16. --------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS PARA O ANO LECTIVO 2016/2017 - 

CIRCUITOS Nºs 14, 16, 17 E 23 -”. ---------------------------------- 

No dia … de …….. de dois mil e dezasseis, celebram o presente contrato 

de “prestação de serviços de transportes terrestres de alunos, em 

circuitos especiais, para o ano lectivo 2016/2017 - circuitos nºs 14, 

16, 17 e 23 ”, pelo preço total de €  21 593,40 (vinte e um mil, 

quinhentos e noventa e três euros e quarenta cêntimos) acrescidos de 

IVA à taxa de 6%. -------------------------------------------------- 
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Como primeiro outorgante, o Município de Chaves,  titular do cartão 

de pessoa colectiva nº 501205551, representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal, Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira. -------- 

Como segundo outorgante, Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de 

Chaves, com sede  na Rua Dr. Morais Sarmento, Edifício 6, Loja 24, 

5400 – 082 Chaves, titular do NIPC nº 500747749 registada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, neste acto legalmente 

representada por Jorge Alexandre Pinto de Almeida, titular do Cartão 

do Cidadão nº 07369488 6ZZ4, válido até 14.11.2018, na qualidade de 

representante legal. ----------------------------------------------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

Objecto ------------------------------------------------------------ 

1- O objecto do presente contrato consiste na aquisição de serviços 

de transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, para o 

ano lectivo 2016/17. ----------------------------------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. --- 

3 – Classificação estatística de produtos por atividades a que se 

refere o Regulamento (CE) Nº 1232/98, da Comissão, de 17 de junho de 

1998, da seguinte norma: Categoria 60.21.3, subcategoria 60.21.22, 

Grupo 60.2; Classe 60.21; referências – CPC (1991) 71212. ---------- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

Local da prestação dos serviços ------------------------------------ 

1- Os serviços objecto do presente contrato serão executados na área 

do concelho de Chaves. --------------------------------------------- 

2- Nos circuitos a realizar em mini autocarro de passageiros e que é 

obrigatória a presença do vigilante, conforme o nº1 do artigo nº8, da 

Lei nº 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. --------------------------- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

Prazo de execução da prestação de serviços ------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano lectivo 2016/17, 

sendo o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

Vigilantes --------------------------------------------------------- 

1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos nºs 8, 10 e 11, da Lei 

nº 13/2006, de 17 de abril. ------------------------------------ 

2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. ------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

Lotação ------------------------------------------------------------ 

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 

tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 
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j) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 

funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. ------------- 

k) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respectivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

ensino especial que será a sua residência. ------------------------- 

l) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei nº 13/2006 de 17 de Abril e do D.L. 

nº 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

Preço e  condições de pagamento ------------------------------------ 

1- O encargo total do presente contrato é de € 22 889,00 (vinte e dois 

mil, oitocentos e oitenta e nove euros), sendo € 21 593,40 (vinte e 

um mil, quinhentos e noventa e três euros e quarenta cêntimos) 

referentes ao valor da prestação de serviços e € 1 295,60 (mil, 

duzentos e noventa e cinco euros e sessenta cêntimos) relativos ao 

valor do IVA. ------------------------------------------------------ 

2. Os pagamentos serão efectuados mediante a apresentação do 

respectivo documento mensal de despesa (fatura), nos serviços deste 

Município, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês 

seguinte a que disserem respeito. ---------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro outorgante. ---------------- 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo outorgante garantirá o sigilo quanto a informações que venha 

a ter conhecimento relacionadas com a actividade do primeiro 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo outorgante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro outorgante. ---------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo outorgante no presente procedimento; ----------------------- 

b) O primeiro outorgante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º do 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. -------------------------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

outorgante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro outorgante com 

trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. ------ 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 
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3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito do 

especial não dá direito ao segundo outorgante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. ------------------------------- 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo outorgante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

m) O segundo outorgante não receberá qualquer pagamentos pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. --- 

n) Sempre que o transportes não se realize por causa imputável ao 

segundo outorgante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

outorgante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em que 

o circuito não tenha sido executado; --------------------------- 

o) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo outorgante, 

o período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 

5 dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês lectivo a 22 dias; ------------------ 

p) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão 

ser deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo outorgante. 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

colectivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações 

assumidas no contrato. ---------------------------------------------- 

2- A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. ------------------- 

3- Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro outorgante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporárias, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 

De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objecto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Rescisão do contrato ----------------------------------------------- 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte 

o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais. ----------------------------------------------- 

2- Para efeitos do número anterior, considera-se incumprimento 

definitivo quando houver atraso na execução da prestação dos serviços 

alvo do presente contrato ou falta de reposição de bom funcionamento 

pelo período superior a 10 dias úteis. ----------------------------- 
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3- No caso de no início do ano lectivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

outorgante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano lectivo deixar de se justificar a rescisão do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transportes possa 

ser efectuado em veículos com características diversas do utilizado.- 

5- Para efeitos do número anterior, sempre que o primeiro outorgante 

assegure a execução do circuito em veículos que preencham as novas 

exigências, terá preferência  na celebração do novo contrato. ------ 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos nºs 3 e 4, o 

segundo outorgante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

lectivo a 22 dias. ------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutos, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro outorgante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ------------------------------ 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

1- As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efectivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2- Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato 

adicional ao presente contrato. ------------------------------------ 

3- As situações previstas no nº3, da cláusula 10º e cláusula 16ª não 

configuram para o segundo contratante o direito de rescisão de 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da celebração do presente contrato são da 

responsabilidade do segundo outorgante. ---------------------------- 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

Cláusula 19ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

outorgante. ------------------------------------------------ 

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º do Código dos 

Contratos Públicos. -------------------------------------------- 

Cláusula 20ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1- Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efectuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. ------------------------------------------------- 

2- O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação camarária de 09 de junho de 2016; ---- 

3- A prestação dos serviços objecto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de 19 de agosto de 2016; ----------------- 
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4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de 19 de agosto de 2016. ---------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: 020210; Compromisso nº 2682/16 de 09/08/2016;  

6- Este contrato foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

cada um dos outorgantes. ------------------------------------------- 

Depois de o segundo outorgante ter feito prova, por certidão, de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 

ao Estado Português e por contribuições para a segurança social, o 

contrato foi assinado pelos representantes de ambas as partes. -----

Pelo Primeiro Outorgante,_____________________ --------------------- 

Pelo Segundo Outorgante,______________________ --------------------- 

Contrato registado sob o nº ……/16. --------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS PARA O ANO LECTIVO 2015/2016 - 

CIRCUITOS Nºs 19 e 20 -”. ------------------------------------------ 

No dia …. de  ………….. de dois mil e ……., celebram o presente contrato 

de “prestação de serviços de transportes terrestres de alunos, em 

circuitos especiais, para o ano lectivo 2016/2017 - circuitos nºs 19 

e 20 ”, pelo preço total de € 9 266,70 (nove mil, duzentos e sessenta 

e seis euros e setenta cêntimos) acrescidos de IVA à taxa de 6%. ---- 

Como primeiro outorgante, o Município de Chaves,  titular do cartão 

de pessoa colectiva nº 501205551, representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal, Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira. -------- 

Como segundo outorgante, Manuel Joaquim dos Santos Gonçalves, casado, 

residente na Estrada de Paradela, nº3, 5400 – 604 Águas Frias, titular 

do Bilhete de Identidade nº 114120019, Contribuinte Fiscal nº 

201054353. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

Objecto ------------------------------------------------------------ 

1- O objecto do presente contrato consiste na aquisição de serviços 

de transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, para o 

ano lectivo 2016/17. ----------------------------------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. --- 

3 – Classificação estatística de produtos por atividades a que se 

refere o Regulamento (CE) Nº 1232/98, da Comissão, de 17 de junho de 

1998, da seguinte norma: Categoria 60.21.3, subcategoria 60.21.22, 

Grupo 60.2; Classe 60.21; referências – CPC (1991) 71212. ---------- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

Local da prestação dos serviços ------------------------------------ 

1- Os serviços objecto do presente contrato serão executados na área 

do concelho de Chaves. --------------------------------------------- 

2- Nos circuitos a realizar em mini autocarro de passageiros e que é 

obrigatória a presença do vigilante, conforme o nº1 do artigo nº8, da 

Lei nº 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. --------------------------- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

Prazo de execução da prestação de serviços ------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano lectivo 2016/17, 

sendo o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 
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Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

Vigilantes --------------------------------------------------------- 

1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos nºs 8, 10 e 11, da Lei 

nº 13/2006, de 17 de abril. ------------------------------------ 

2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. - ----------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

Lotação ------------------------------------------------------------ 

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 

tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

m) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 

funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. ------------- 

n) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respectivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

ensino especial que será a sua residência. ------------------------- 

o) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei nº 13/2006 de 17 de Abril e do D.L. 

nº 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

Preço e  condições de pagamento ------------------------------------ 

1- O encargo total do presente contrato é de € 9 822,70 (nove mil, 

oitocentos e vinte e dois euros e  setenta cêntimos), sendo € 9 266,70 

(nove mil, duzentos e sessenta e dois euros e setenta cêntimos) 

referentes ao valor da prestação de serviços e € 556,00 (quinhentos e 

cinquenta e seis euros) relativos ao valor do IVA. ------------------ 

2. Os pagamentos serão efectuados mediante a apresentação do 

respectivo documento mensal de despesa (fatura), nos serviços deste 

Município, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês 

seguinte a que disserem respeito. ---------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro outorgante. ---------------- 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo outorgante garantirá o sigilo quanto a informações que venha 

a ter conhecimento relacionadas com a actividade do primeiro 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 



                                                                F. 53 

                                                                  _____________________ 
 

1- O segundo outorgante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro outorgante. ---------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo outorgante no presente procedimento; ----------------------- 

b) O primeiro outorgante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º do 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. -------------------------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

outorgante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro outorgante com 

trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. ------ 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito do 

especial não dá direito ao segundo outorgante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. ------------------------------- 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo outorgante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

q) O segundo outorgante não receberá qualquer pagamentos pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. --- 

r) Sempre que o transportes não se realize por causa imputável ao 

segundo outorgante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

outorgante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em que 

o circuito não tenha sido executado; ------------------------------- 

s) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo outorgante, 

o período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 

5 dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês lectivo a 22 dias; ------------------ 

t) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão 

ser deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo outorgante. 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

colectivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações 

assumidas no contrato. ---------------------------------------------- 

2- A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. ------------------- 

3- Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro outorgante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporárias, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 
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De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objecto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Rescisão do contrato -----------------------------------------------  

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte 

o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais. ----------------------------------------------- 

2- Para efeitos do número anterior, considera-se incumprimento 

definitivo quando houver atraso na execução da prestação dos serviços 

alvo do presente contrato ou falta de reposição de bom funcionamento 

pelo período superior a 10 dias úteis. ----------------------------- 

3- No caso de no início do ano lectivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

outorgante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano lectivo deixar de se justificar a rescisão do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transportes possa 

ser efectuado em veículos com características diversas do utilizado.- 

5- Para efeitos do número anterior, sempre que o primeiro outorgante 

assegure a execução do circuito em veículos que preencham as novas 

exigências, terá preferência  na celebração do novo contrato. ------ 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos nºs 3 e 4, o 

segundo outorgante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

lectivo a 22 dias. ------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutos, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro outorgante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ----------------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

1- As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efectivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2- Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato 

adicional ao presente contrato. ------------------------------------ 

3- As situações previstas no nº3, da cláusula 10º e cláusula 16ª não 

configuram para o segundo contratante o direito de rescisão de 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da celebração do presente contrato são da 

responsabilidade do segundo outorgante. ------------------------- 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 
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Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

Cláusula 19ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 

Cláusula 20ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1- Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efectuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. -------------------------------------------------- 

2- O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação camarária de 09 de junho de 2016; ---- 

3- A prestação dos serviços objecto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de 19 de agosto de 2016; ----------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de 19 de agosto de 2016. ---------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: 020210; Compromisso nº 2682/16 de 09/08/2016;  

6- Este contrato foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

cada um dos outorgantes. ------------------------------------------- 

Depois de o segundo outorgante ter feito prova, por certidão, de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 

ao Estado Português e por contribuições para a segurança social, o 

contrato foi assinado pelos representantes de ambas as partes. ----- 

Pelo Primeiro Outorgante,_____________________ --------------------- 

Pelo Segundo Outorgante,______________________ --------------------- 

Contrato registado sob o nº ……/16. --------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS PARA O ANO LECTIVO 2016/2017 - 

CIRCUITO Nº 21 -”. ------------------------------------------------- 

No dia … de ………. de dois mil e dezasseis, celebram o presente contrato 

de “prestação de serviços de transportes terrestres de alunos, em 

circuitos especiais, para o ano lectivo 2016/2017 - circuito nº 21 ”, 

pelo preço total de € 7 199,50 (sete mil, cento e noventa e nove euros 

e cinquenta cêntimos) acrescidos de IVA à taxa de 6%. --------------- 

Como primeiro outorgante, o Município de Chaves,  titular do cartão 

de pessoa colectiva nº 501205551, representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal, Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira. -------- 

Como segundo outorgante, Taxis Herculano & Filhos, Lda., com sede na 

Estrada Nova, nº 12, S. Vicente da Raia, 5400 – Chaves, titular do 

NIPC nº 506235254, registada na Conservatória do Registo Comercial de 

Chaves sob o nº 01249, neste acto legalmente representada por Herculano 

José do Nascimento, titular do Bilhete de Identidade nº 944724, emitido 

pelos S.I.C. de Vila Real em 12 de Julho de 2002, N.I.F. nº 125178824, 

na qualidade de sócio gerente da referida firma. -------------------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

Objecto ------------------------------------------------------------ 

1- O objecto do presente contrato consiste na aquisição de serviços 

de transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, para o 

ano lectivo 2016/17. ----------------------------------------------- 
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2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. 

3 – Classificação estatística de produtos por atividades a que se 

refere o Regulamento (CE) Nº 1232/98, da Comissão, de 17 de junho de 

1998, da seguinte norma: Categoria 60.21.3, subcategoria 60.21.22, 

Grupo 60.2; Classe 60.21; referências – CPC (1991) 71212. ---------- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

Local da prestação dos serviços ------------------------------------ 

1- Os serviços objecto do presente contrato serão executados na área 

do concelho de Chaves. --------------------------------------------- 

2- Nos circuitos a realizar em mini autocarro de passageiros e que é 

obrigatória a presença do vigilante, conforme o nº1 do artigo nº8, da 

Lei nº 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. --------------------------- 

Cláusula 3ª --------------------------------------------------------   

Prazo de execução da prestação de serviços ------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano lectivo 2016/17, 

sendo o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

Vigilantes --------------------------------------------------------- 

1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos nºs 8, 10 e 11, da Lei 

nº 13/2006, de 17 de abril. ------------------------------------ 

2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. ------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

Lotação ------------------------------------------------------------ 

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 

tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

p) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 

funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. ------------- 

q) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respectivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

ensino especial que será a sua residência. ------------------------- 

r) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei nº 13/2006 de 17 de Abril e do D.L. 

nº 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------- 
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3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

Preço e  condições de pagamento ------------------------------------ 

1- O encargo total do presente contrato é de € 7 631,47 (sete mil, 

seiscentos e trinta e um euros e  quarenta e sete cêntimos), sendo € 

7 199,50 (sete mil, cento e noventa e nove euros e cinquenta cêntimos) 

referentes ao valor da prestação de serviços e € 431,97 (quatrocentos 

e trinta e um euros e noventa e sete cêntimos) relativos ao valor do 

IVA. --------------------------------------------------------------- 

2. Os pagamentos serão efectuados mediante a apresentação do 

respectivo documento mensal de despesa (fatura), nos serviços deste 

Município, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês 

seguinte a que disserem respeito. ---------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro outorgante. ---------------- 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo outorgante garantirá o sigilo quanto a informações que venha 

a ter conhecimento relacionadas com a actividade do primeiro 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo outorgante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro outorgante. ---------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo outorgante no presente procedimento; ----------------------- 

b) O primeiro outorgante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º do 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. -------------------------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

outorgante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro outorgante com 

trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. ------ 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito do 

especial não dá direito ao segundo outorgante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. ------------------------------- 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo outorgante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

u) O segundo outorgante não receberá qualquer pagamentos pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. --- 

v) Sempre que o transportes não se realize por causa imputável ao 

segundo outorgante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

outorgante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em que 

o circuito não tenha sido executado; ------------------------------- 
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w) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo outorgante, 

o período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 

5 dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês lectivo a 22 dias; ------------------ 

x) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão 

ser deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo outorgante. 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

colectivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações 

assumidas no contrato. --------------------------------------------- 

2- A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. ------------------- 

3- Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro outorgante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporárias, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 

De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objecto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Rescisão do contrato -----------------------------------------------  

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte 

o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais. ---------------------------------------------- 

2- Para efeitos do número anterior, considera-se incumprimento 

definitivo quando houver atraso na execução da prestação dos serviços 

alvo do presente contrato ou falta de reposição de bom funcionamento 

pelo período superior a 10 dias úteis. ----------------------------- 

3- No caso de no início do ano lectivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

outorgante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano lectivo deixar de se justificar a rescisão do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transportes possa 

ser efectuado em veículos com características diversas do utilizado.- 

5- Para efeitos do número anterior, sempre que o primeiro outorgante 

assegure a execução do circuito em veículos que preencham as novas 

exigências, terá preferência  na celebração do novo contrato. ------ 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos nºs 3 e 4, o 

segundo outorgante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

lectivo a 22 dias. ------------------------------------------------- 
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7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutos, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro outorgante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ----------------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

1- As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efectivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2- Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato 

adicional ao presente contrato. ------------------------------------ 

3- As situações previstas no nº3, da cláusula 10º e cláusula 16ª não 

configuram para o segundo contratante o direito de rescisão de 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da celebração do presente contrato são da 

responsabilidade do segundo outorgante. ---------------------------- 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

Cláusula 19ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 

Cláusula 20ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1- Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efectuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. ------------------------------------------------- 

2- O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação camarária de 09 de junho de 2016; ---- 

3- A prestação dos serviços objecto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de 19 de agosto de 2016; ----------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de 19 de agosto de 2016. --------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: 020210; Compromisso nº 2682/16 de 09/08/2016;  

6- Este contrato foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

cada um dos outorgantes. ------------------------------------------- 

Depois de o segundo outorgante ter feito prova, por certidão, de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 

ao Estado Português e por contribuições para a segurança social, o 

contrato foi assinado pelos representantes de ambas as partes. ----- 

Pelo Primeiro Outorgante,_________________ ------------------------- 

Pelo Segundo Outorgante,__________________ ------------------------- 

Contrato registado sob o nº ……/16. --------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2016-08-10. --------------------------------------------- 

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 

10.08.2016 --------------------------------------------------------- 

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. AJUSTE DIRETO Nº22/SC/2015 – AQUISIÇÃO DE BILHETES DE ASSINATURA 

(PASSES ESCOLARES) PARA O ANO LETIVO 2015/2016. LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO. 

INFORMAÇÃO Nº18/SC/2016. -------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ------------------------------------- 

- Considerando que, a Câmara Municipal de Chaves, em sua reunião 

ordinária, datada do pretérito dia 5 de junho de 2015, deliberou, por 

unanimidade, autorizar a abertura do procedimento identificado em 

epígrafe com vista à adjudicação da prestação de serviço em causa; -- 

- Considerando que, a Câmara Municipal de Chaves, em reunião ordinária, 

datada do pretérito dia 7 de agosto de 2015, deliberou, por 

unanimidade, adjudicar, à empresa “ Auto Viação do Tâmega, Lda.”, a 

prestação de serviço identificada em epígrafe, no valor de 348.790,00 

(trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e noventa euros); ------ 

- Considerando que, o ato adjudicatório, no dia 2015.09.10, veio a ser 

formalizado através da assinatura do competente contrato 

administrativo; ---------------------------------------------------- 

- Considerando que, no cumprimento do exposto na cláusula 6ª do 

referido contrato, o adjudicatário, para garantir o exato e pontual 

cumprimento das suas obrigações, prestou a favor do Município de Chaves 

um depósito de garantia efetuado na Tesouraria Municipal através da 

guia nº150/2015, no valor de 17.439,50 (dezassete mil, quatrocentos e 

trinta e nove euros e cinquenta cêntimos), correspondendo a 5% do 

montante total da prestação de serviço objeto do presente contrato; - 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 295º do Código 

dos Contratos Públicos, no prazo de 30 dias após o cumprimento de 

todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário, a entidade 

adjudicante promove a liberação da caução prestada; ----------------- 

- Considerando que, de acordo com informação prestada pela técnica 

superior, Dr.ª Lídia Pinto, o adjudicatário cumpriu todas as suas 

obrigações contratuais, devendo cancelar-se a respetiva garantia a 

favor do Município de Chaves. --------------------------------------- 

2. Da proposta em sentido estrito ----------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir a seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

a) Que seja autorizada a liberação da caução, no valor de 17.439,50 

(dezassete mil, quatrocentos e trinta e nove euros e cinquenta 

cêntimos) prestada pela empresa “Auto Viação do Tâmega, Lda..” a favor 

do Município de Chaves; --------------------------------------------- 

b) Que, para o efeito, seja este assunto agendado para uma próxima 

reunião ordinária do Executivo Municipal, em vista à obtenção da 

competente deliberação; --------------------------------------------- 
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c) Por último, caso a presente proposta seja autorizada pelo 

Executivo Municipal, que seja notificado o interessado, nos termos do 

disposto no artigo 114º do Código do Procedimento Administrativo, da 

decisão administrativa que vier a ser praticada pela Câmara Municipal 

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

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

Chaves, 10 de agosto de 2016 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior, em regime de mobilidade ------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2016-08-11. --------------------------------------------- 

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 

11.08.2016 --------------------------------------------------------- 

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. AQUISIÇÃO DE BILHETES DE ASSINATURA (PASSES ESCOLARES) PARA O ANO 

LETIVO DE 2016/2017. ADJUDICAÇÃO. AJUSTE DIRETO Nº27/SC/2016. ------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ------------------------------------ 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 18º do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho e nos termos do 

disposto nos artigos 36º e 38º do CCP (Código dos Contratos Públicos), 

a Câmara Municipal de Chaves, em sua reunião ordinária, datada do 

pretérito dia 9 de junho de 2016, autorizou a abertura de um 

procedimento por ajuste direto para aquisição do serviço identificado 

em epígrafe, nos termos do disposto na alínea e), do nº1 do artigo 24º 

do CCP; ------------------------------------------------------------- 

- Considerando que, a Assembleia Municipal de Chaves, em sua sessão 

ordinária, no dia 29 de junho de 2016, aprovou, por unanimidade, a 

assunção do compromisso plurianual, referente à aquisição de bilhetes 

de assinatura (passes escolares) para o ano letivo de 2016/2017; ---- 

- Considerando que foi convidada a empresa “Auto Viação do Tâmega” a 

apresentar as suas melhores condições contratuais para a referida 

prestação de serviço; ----------------------------------------------- 

- Considerando que a proposta apresentada pela referida empresa 

satisfaz os requisitos pretendidos pela Câmara Municipal de Chaves; - 

Considerando que, as condições contratuais propostas pelo concorrente 

são as expostas no quadro sinóptico infra: -------------------------- 

Empresa Valor 
Condições de 

pagamento 

Prazo de 

execução 

Auto Viação do 

Tâmega 
318.650,00 60 Dias 170 Dias 

Assim, atendendo às razões anteriormente expostas, submete-se à 

consideração superior a presente proposta que visa o seguinte: ------ 

2. Autorização da despesa – adjudicação --------------------------- 

O valor da despesa é de 318.650,00 (trezentos e dezoito mil, seiscentos 

e cinquenta euros), conforme proposta do concorrente “Auto Viação do 

Tâmega”, em anexo. -------------------------------------------------- 
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Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ---- 

a) Propor, nos termos do nº1 do artigo 73º do CCP, a adjudicação, 

mediante ajuste direto, nos termos do disposto na alínea e) do nº 1 

do artigo 24º do citado Código, à empresa “Auto Viação do Tâmega” da 

prestação de serviço em causa, nos termos da proposta apresentada; -- 

b) Que seja dispensada a audiência prévia dos interessados, tendo em 

conta o nº2 do artigo 125º do CCP; ---------------------------------- 

c) Que seja celebrado o contrato escrito, da presente prestação de 

serviço, nos termos do disposto no artigo 94º do citado Código. ----- 

Chaves, 01 de agosto de 2016 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior, em regime de mobilidade ------------------------- 

(Susana Borges) ---------------------------------------------------- 

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

AJUSTE DIRETO Nº27/SC/2016 – AQUISIÇÃO DE BILHETES DE ASSINATURA 

(PASSES ESCOLARES) PARA O ANO LETIVO DE 2016/2017. CABIMENTO 

ORÇAMENTAL. INFORMAÇÃO Nº19/SC/2016. -------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no nº1 do artigo 125º do 

Código dos Contratos Públicos (CCP), foi submetido ao Órgão Executivo 

Municipal um projeto de decisão de adjudicação com vista a adjudicar 

a prestação de serviço identificada em epígrafe; -------------------- 

- Considerando que, no seguimento desse projeto de decisão de 

adjudicação, veio o Senhor Diretor de Departamento de Coordenação 

Geral solicitar esclarecimentos quanto ao enquadramento e cabimento 

orçamental da despesa em causa. ------------------------------------- 

2. Da informação em sentido estrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de informar o seguinte: ---- 

a) Na elaboração e execução do orçamento das autarquias locais devem 

ser seguidos alguns princípios orçamentais, entre os quais, o 

princípio da anualidade, em que os montantes previstos no orçamento 

são anuais, coincidindo o ano económico com o ano civil; ------------ 

b) Nos termos do disposto na lei nº8/2012 de 21 de fevereiro e 

ulteriores alterações, são compromissos plurianuais os compromissos 

que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano 

económico ou em anos económicos distintos do ano em que o compromisso 

é assumido; --------------------------------------------------------- 

c) Atendendo ao objeto do presente procedimento, verificamos, 

claramente, que as despesas com a aquisição de passes escolares para 

o ano letivo de 2016/2017 vão dar lugar a encargo orçamental em mais 

de um ano económico; ------------------------------------------------ 

d) Assim, e cumprindo o princípio da anualidade, o presente 

procedimento tem cabimento orçamental na rubrica 020210, conforme 

documentos em anexo, para os encargos a serem suportados até final de 

dezembro de 2016, no valor de 137.800,00 (cento e trinta e sete mil e 

oitocentos euros); -------------------------------------------------- 

e) Por último, e tendo em conta a legislação em vigor dos compromissos 

plurianuais, verificamos, conforme documentos em anexo, que os 

compromissos assumidos para o ano de 2017, no valor de 199.969,00 

(cento e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e nove euros), já 

estão introduzidos na aplicação informática “SIGMA – POCAL”, de 

suporte à contabilidade autárquica, a constarem para o orçamento 

municipal do ano de 2017. ------------------------------------------- 

À consideração Superior. --------------------------------------------         

Chaves, 12 de agosto de 2016 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior, em regime de mobilidade ------------------------- 
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(Susana Borges) -----------------------------------------------------        

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

ESCLARECIMENTO ADICIONAL À INFORMAÇÃO Nº82/SE Nº30/2016. INFORMAÇÃO 

DDSC Nº135/SE Nº49/2016. -------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No sentido de dar cumprimento ao solicitado na reunião de câmara de 

05 de Agosto de 2016, cumpre-me informar o seguinte: --------------- 

Através da informação Nº82/SE Nº30/2016, foi feito o Pedido de Parecer 

Prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços – 

Aquisição de bilhetes de assinatura (passes escolares), para o ano 

letivo 2016/2017, prevendo-se o valor estimado de 318.650,00€. ------ 

Considerando que, de acordo com o Decreto Lei 299/84 de 27 de Setembro 

é da responsabilidade do Município a organização, o financiamento e o 

controle de funcionamento dos transportes escolares, consistindo as 

referidas competências na oferta de serviço de transporte entre o 

local de residência e o local dos estabelecimentos de ensino a todos 

os alunos do ensino obrigatório e secundário, residentes no Concelho;- 

Considerando que na efetivação do transporte da população escolar 

serão utilizados, em princípio, os meios de transporte coletivo que 

sirvam os locais dos estabelecimentos de ensino e de residência dos 

alunos; ------------------------------------------------------------ 

Considerando que as empresas de transporte coletivo de passageiros 

concederão obrigatoriamente bilhetes de assinatura (passe escolar) aos 

estudantes abrangidos pelo referido Diploma sendo a Empresa Auto 

Viação do Tâmega, a única Empresa concessionária do serviço público 

de transporte, que opera no Município de Chaves; -------------------- 

Considerando que o artigo 3º da Portaria 161/85 de 23 de Março, que 

adapta o regime de desconto a conceder nos bilhetes de assinatura para 

os estudantes abrangidos pelo Decreto –Lei nº 299/84, de 5 de Setembro, 

refere que “o  preço dos bilhetes de assinatura dos alunos com idade 

igual ou inferior a 12 anos será determinado com base no preço dos 

bilhetes simples e no correspondente número de viagens mensais 

previamente requisitadas , beneficiando de uma redução de 50%”. ----- 

Considerando que de acordo com o nº2, do artigo 4º, da referida 

Portaria, no que respeita aos outros alunos abrangidos pelo decreto –

Lei nº299/84, com idades superior  a 12 anos, beneficiam de uma redução 

de 25%; ------------------------------------------------------------- 

Considerando que a Portaria nº181/86 de 6 de Maio, que define os termos 

em que deverá ser comparticipado pelos interessados o transporte dos 

estudantes do ensino secundário, refere “que os estudantes do ensino 

secundário abrangidos pelo transporte escolar comparticipem nos 

respetivos custos, com observância do estipulado na Portaria nº161/85, 

de 22 de Março, e nos seguintes termos: ----------------------------- 

a) Quando utilizem carreiras públicas, em metade do custo do bilhete 

de assinatura fixado pela portaria que estabeleça as tarifas para os 

serviços de transportes coletivos”; --------------------------------- 

Considerando que só a partir do mês de Julho, após as matrículas, dão 

entrada neste Município os pedidos de passes escolares remetidos pelos 

Agrupamentos de Escolas, onde constam: nome, localidade, data de 

nascimento do aluno e ano de escolaridade; -------------------------- 

Considerando que após a sua receção e registo, os referidos pedidos 

são enviados à Empresa Auto Viação do Tâmega para a sua inserção no 

sistema informático; ------------------------------------------------ 

Considerando que, no início de cada período escolar, o setor de 

educação solicita aos Agrupamentos de Escolas o calendário escolar, 
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por trimestre, onde mencionam o número de dias letivos mensais, dando-

se conhecimento, posterior, à referida empresa; --------------------- 

Considerando que a Empresa Auto Viação dispõe de um programa 

informático, que cumpre o estipulado nas Portarias retro mencionadas 

e com os valores das tarifas de bilhetes simples, cabendo ao setor de 

educação proceder ao controle mensal das respetivas faturas remetidas 

ao Município; ------------------------------------------------------- 

Considerando que, quando da preparação do pedido de parecer prévio, 

em maio de 2016, o setor de educação, tomou como referência os valores 

do ano letivo em curso, neste caso 2015/2016; ----------------------- 

Considerando que até ao segundo período, o valor gasto, em passes 

escolares, era de cerca de 219.836,00; ------------------------------ 

Considerando que em maio de 2016, o setor de educação ainda não tinha, 

na sua posse as faturas referentes ao terceiro período, abril, maio e 

junho e tendo em conta o valor gasto no 1º período, foi considerado o 

valor de 98.814,00€ para o terceiro período, perfazendo um total de 

318.650,00€. ------------------------------------------------------- 

Assim e face ao exposto, considera-se que o valor estimado de 

318.650,00€, que consta na informação Nº82/SE Nº30/2016, é uma 

estimativa de encargos para o Município de Chaves com os passes 

escolares dos alunos que frequentam a escolaridade obrigatória e que 

utilizarão o transporte público para a sua deslocação entre o local 

de residência e o respetivo estabelecimento de ensino e vice-versa, 

para o ano letivo 2016/20017, tendo em conta os encargos verificados 

no ano letivo 2015/2016, não sendo possível à data, estimar de forma 

mais precisa, dado que os dados reais só são fornecidos após o início 

do 1º período do ano letivo 2016/2017. ------------------------------ 

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

Chaves, 9 de agosto de 2016 ----------------------------------------- 

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

(Drª Lídia Pinto) --------------------------------------------------- 

Em anexo: Tabela de bilhetes simples disponibilizada pela Empresa Auto 

Viação do Tâmega ---------------------------------------------------- 

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

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

DELGADO, DE 2016.08.01.---------------------------------------------- 

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 

2016.08.01. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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2.1. INICIATIVA “STOCK NIGHT OUT” E “ESPLANADAS”, PROMOVIDA PELA 

ACISAT - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO ALTO TÂMEGA, ASSOCIADA AO EVENTO 

DA FESTA DOS POVOS.PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 

PÚBLICO POR COMERCIANTES ADERENTES E ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 101/DSC/2016. PARA RATIFICAÇÃO.--------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre o pedido formulado 

pela Associação ACISAT - Associação Empresarial do Alto Tâmega, 

contribuinte fiscal n.º 501 132 333, através de via eletrónica, em 8 

de agosto de 2016, que se sintetiza nos seguintes termos: ----------- 

(i) abertura dos estabelecimentos comerciais aderentes ao evento 

“Festa dos Povos”, durante as noites dos dias 19 e 20 de agosto, até 

às 24h00; ----------------------------------------------------------- 

(ii) funcionamento das esplanadas dos bares aderentes ao referido 

evento, durante as noites dos dias 19 e 20 até às 2h00 da manhã; ---- 

(iii) ocupação de espaço público nas faixas adjacentes aos 

estabelecimentos aderentes ao “Stock Night Out”, sob a condição de ser 

totalmente garantida a circulação segura de pessoas e viaturas; ----- 

(iv) ocupação de espaço público municipal do Largo General Silveira, 

nos dias 19, 20 e 21 de agosto, sem prejuízo da esplanada existente, 

para realização do “Stock Night Out”, por parte de comerciantes que, 

querendo aderir ao evento, não tenham loja nas ruas do Centro 

Histórico. --------------------------------------------------------- 

2. ANTECEDENTES RELACIONADOS COM O PEDIDO ------------------------ 

2.1. A ACISAT, associação empresarial privada, sem fins lucrativos, 
representativa dos diversos sectores de atividade económica da região, 

com sede em Chaves, tem vindo a desenvolver, em articulação com estes 

serviços da DSC, diversas atividades de promoção do comércio local, 

sendo a última a “Chaves Shopping Night Out”, ocorrida no passado mês 

de julho. ----------------------------------------------------------- 

2.2. Na sequência da realização dessa atividade, a ACISAT e os 

representantes do Município de Chaves fizeram um balanço claramente 

positivo do evento, reconhecendo as mais-valias para todas as partes, 

da colaboração e integração das atividades promovidas pelo comércio 

local com as atividades socioculturais desenvolvidas pelo Município. 

2.3. A ACISAT, considerando que o evento “Festa dos Povos” atrai um 
crescente número de visitantes à cidade, e que há vontade por parte 

dos comerciantes locais de realizar uma iniciativa orientada para o 

escoamento dos seus stocks de coleções anteriores, entende estarem 

criadas as condições para se promover uma nova iniciativa de 

dinamização de “compras” e de “esplanadas”. ------------------------- 

2.4. Entende também a ACISAT, e estes serviços concordam, que uma 
iniciativa desta natureza se poderia articular com a 4.ª edição do 

Mercado Galaico-Romano, “Festa dos Povos em Aquae Flaviae”, programada 

para os dias 19 a 21 de agosto, gerando mais dinâmica ao evento e 

apoiando-se no programa de animação do mesmo. ----------------------- 

3. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

3.1. O regime de horários dos estabelecimentos comerciais da cidade 
de Chaves segue o estabelecido no regulamento municipal43 atualmente 

                                                           
43 Regulamento de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais do Município de Chaves. ---------------------------------- 
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em vigor, o qual integra as adaptações decorrentes da publicação do 

D.L. n.º 10/201544, que vigora desde 1 de março de 2015. ------------ 

3.2. Este regime aplica-se à totalidade de estabelecimentos de venda 
ao público, de prestação de serviços, de restauração ou de bebidas, 

aos estabelecimentos de restauração ou de bebidas com espaço para 

dança ou salas destinadas a dança, ou onde habitualmente se dance, ou 

onde se realizem, de forma acessória, espetáculos de natureza 

artística, aos recintos fixos de espetáculos e de divertimentos 

públicos não artísticos. -------------------------------------------- 

3.3. Para efeitos de fixação dos respetivos períodos de abertura e 
encerramento, estes estabelecimentos comerciais, são classificados em 

4 grupos (art.º 2.º do retrocitado regulamento), podendo adotar os 

horários previstos nos n.ºs 2 a 6 do art.º 3.º (Regime Geral de abertura 

e funcionamento), horários estes que poderão ser mais restritivos se 

estes estabelecimentos se encontrarem situados em edifícios de 

habitação ou próximos das habitações (art.º 4.º). Por último, o horário 

das esplanadas segue o disposto no art.º 9 do regulamento municipal. 

3.4. Segundo o estabelecido na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, 
do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara 

Municipal “(…) apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde 

e prevenção das doenças” . ------------------------------------------ 

3.5. Contudo a cedência de utilização e aproveitamento de bens do 
domínio público e privado municipal, independentemente das atividades 

que nele possam ser desenvolvidas e seu respetivo licenciamento, 

carece de autorização da Câmara Municipal e, via de regra, estão 

sujeitos ao pagamento das correspondentes taxas municipais, conforme 

disposto na alínea c), do n.º 1 do artigo 6.º do Regime Geral das 

Taxas das Autarquias Locais45 e na alínea b), do n.º 2 do artigo 3.º 

do respetivo regulamento em vigor no concelho de Chaves (Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais - RLCTM). -------------- 

3.6. Todavia, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º desse mesmo 

regulamento municipal, que tem, igualmente, enquadramento no artigo 

16.º da Lei das Finanças Locais46, poderá ser concedida isenção do 

pagamento de tais taxas a pessoas coletivas de utilidade pública 

administrativa, a instituições particulares de solidariedade social, 

bem como as de mera utilidade pública, relativamente aos atos e factos 

que se destinem à direta e imediata realização dos seus fins. ------- 

3.7. A apreciação e decisão da eventual isenção ou redução das taxas 
carece, à luz do n.º 8, do artigo 24.º do RLCTM, de formalização do 

pedido, que deverá ser acompanhado dos documentos comprovativos da 

natureza jurídica das entidades, da sua finalidade estatutária, bem 

como dos demais exigíveis em cada caso. ----------------------------- 

                                                           
44 O DL nº 10/2015 regula o novo regime jurídico de acesso e exercício 

de atividades comércio, serviços e restauração (RJACSR). Este diploma, 

para além de estabelecer a disciplina jurídica aplicável aos referidos 

setores, procede também à alteração do DL nº 48/96, de 15 de maio, 

alterado pelos Decretos-Lei nº 126/96, de 10 de agosto, 111/2010, de 

15 de outubro e DL nº 48/2011, de 1 de abril, o qual estabelece o 

regime dos horários de funcionamento dos estabelecimentos. ---------- 
45 Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro. ---------------------------- 
46 Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro (Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e Entidades Intermunicipais). -------------------------------- 
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3.8. Entretanto, as isenções concedidas não dispensam a emissão das 
licenças ou autorizações devidas, nos termos da lei ou regulamentos 

municipais (n.º 6, do art.º 24.º do RLCTM). ------------------------- 

3.9. Do mesmo modo, não autorizam os beneficiários a utilizar meios 
suscetíveis de lesar o interesse municipal e não abrangem as 

indemnizações por danos causados no património municipal (n.º 11, do 

art.º 24.º do RLCTM). Neste sentido, e com vista à salvaguarda dos 

interesses do município, a ocupação do espaço público carece do 

cumprimento de condições tidas como essenciais, a saber: ------------ 

i) Dever de conservação e ou manutenção do espaço e do mobiliário 

nas mesmas condições em que foi cedido à interessada para realizar o 

evento; ------------------------------------------------------------ 

ii) Dever de segurança do espaço; --------------------------------- 

iii) Responsabilização, por parte da peticionária, relativamente a 

todos os danos que, eventualmente, possam ocorrer com no espaço em 

causa,  durante o período do evento. -------------------------------- 

3.10. Acresce ainda que, as isenções e reduções não se aplicam sempre 
que o Sujeito Passivo tenha dívidas vencidas de qualquer natureza para 

com o Município. (n.º 12, do art.º 24.º do RLCTM). ------------------ 

3.11. Não obstante a prática de atos correlacionados com a 

administração corrente do património municipal e a sua conservação 

estar legalmente cometida ao Presidente da Câmara, nos termos da alínea 

h), do n.º 2, do artigo 35, do Anexo I, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 

de 12/09, a verdade é que a cedência gratuita de um espaço de domínio 

público do Município, de forma transitória, para a realização de 

atividades promovidas por entidade privada, sempre consubstanciará, 

como já se viu, uma forma de apoio, caindo, nesta justa medida, no 

âmbito da previsão legal estatuída na alínea u), do n.º 1, do artigo 

33º, do retromencionado anexo, a qual integra, indiscutivelmente, o 

leque de competências da Câmara Municipal de Chaves. ---------------- 

3.12. Por último, importa referir que, segundo o disposto no n.º 2 do 
artigo 21º (Redução/Isenção de taxas municipais e outros tributos 

próprios) do “Articulado do Orçamento - Normas de Execução Orçamental 

- Exercício Económico de 2016”47, no presente ano, a concessão de 

isenções de taxas municipais e outros tributos próprios encontra-se 

limitada ao valor global de 26.500,00€, devendo a sua distribuição 

respeitar o definido no n.º 148 desse mesmo artigo. Até a este limite, 

                                                           
47 Regulamento que estabelece as regras e procedimentos complementares 

necessários ao cumprimento das disposições constantes do DL nº 54-

A/99, de 22 de fevereiro, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, da Lei 

nº8/2012, de 21 de fevereiro e do DL nº 127/2012, de 21 de junho, com 

as respetivas alterações, constituindo estes diplomas legais, no seu 

conjunto, o quadro normativo aplicável à execução do orçamento do 

Município no ano de 2016, atentos os objetivos de rigor e contenção 

orçamental. -------------------------------------------------------- 
48Artigo 21º - Redução/Isenção de taxas municipais e outros tributos 

próprios ----------------------------------------------------------- 

Autorização genérica com limites à concessão de isenções e reduções 

fiscais: ----------------------------------------------------------- 

1- Para efeitos do disposto no nº2, do artº 16º, da Lei 73/2013, de 3 

de setembro, é autorizada a concessão de isenções de taxas municipais 

e outros tributos próprios, nos termos do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de taxas municipais, até aos seguintes montantes: ---------- 

a) Licenciamento de atividade publicitária………………………...4.000,00€; ---- 

b) Licenciamento de atividades -------------------------------------

diversas…………………..............1.000,00€; ---------------------------- 
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pode a Câmara Municipal, sob proposta devidamente fundamentada, 

conceder isenções ou reduções dentro dos limites estabelecidos, 

ultrapassados tais limites, deverão tais isenções ou reduções, ser 

objeto de aprovação por parte Assembleia Municipal, conforme o 

disposto no n.º 3 e 4 do citado artigo. Neste sentido, torna-se 

necessário quantificar e comunicar à Divisão de Gestão Financeira, 

para que haja controlo quantitativo deste tipo de isenções e sua 

ulterior comunicação à Assembleia Municipal, considerando os limites, 

para o efeito estabelecidos, pelo aludido órgão deliberativo 

municipal, sobre a matéria. ----------------------------------------- 

4. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO --------------------------------- 
4.1. Com o pedido formulado, a requerente pretende, nos dias 19, 20 e 
21 de agosto, obter autorização para: ------------------------------- 

(i) abertura dos estabelecimentos comerciais aderentes ao evento 

“Stock Night Out” no âmbito da “Festa dos Povos”, durante as noites 

dos dias 19 e 20 de agosto, até às 24h00; --------------------------- 

(ii) funcionamento das esplanadas dos bares aderentes ao referido 

evento, durante as noites dos dias 19 e 20 até às 2h00 da manhã; ---- 

(iii) ocupação de espaço público nas faixas adjacentes aos 

estabelecimentos aderentes ao “Stock Night Out”, sob a condição de ser 

totalmente garantida a circulação segura de pessoas e viaturas; ----- 

(iv) ocupação de espaço público municipal do Largo General Silveira, 

nos dias 19, 20 e 21 de agosto, sem prejuízo da esplanada existente, 

para realização do “Stock Night Out”, por parte de comerciantes que, 

querendo aderir ao evento, não tenham loja nas ruas do Centro 

Histórico. --------------------------------------------------------- 

4.2. No que respeita à instrução do pedido, foram detetadas 

deficiências, na medida em que o requerimento não se encontrava 

acompanhado dos documentos indicados no n.º 8, do art.º 24 do RLCTM. 

Tais deficiências foram comunicadas à requerente no dia 8 de agosto, 

pela via eletrónica, tendo nessa mesma data e pela mesma via, remetido 

os documentos em falta, podendo, deste modo, ser objeto de apreciação 

e decisão da eventual isenção das taxas municipais. ----------------- 

4.3. A iniciativa em causa tem enquadramento nas tipologias de 

atividades que compete à Câmara Municipal apoiar, conforme estatuído 

na alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. -------------------------------------------------- 

4.4. No que respeita à realização da iniciativa “Stock Night Out” no 
Largo General Silveira, haverá ocupação do domínio público do 

Município, a qual, em condições gerais, estaria sujeita a pagamento 

das referidas taxas. Contudo, a natureza da peticionária, pessoa 

coletiva de utilidade pública, permite-lhe usufruir da isenção do 

pagamento dessas taxas municipais, à luz do n.º 1 do art.º 24.º do 

RLCTM e do art.º 16.º da lei n.º 73/2013 de 3 de setembro. ---------- 

4.5. A requerente garante salvaguardar os interesses do município, no 
que se refere ao cumprimento das obrigações tidas como essenciais para 

a cedência do espaço, responsabilizando-se por qualquer dano que possa 

ocorrer durante o período de cedência do referido espaço, através da 

apresentação da Declaração de Compromisso, em conformidade com o 

estipulado no n.º 11, do art.º 24.º do RLCTM. ----------------------- 

                                                           

c) Licença especial de ruído…………………………………………1.000,00€; -------------- 

d) Licença de uso privativo…………………………………….............500,00€; ------ 

e) Urbanização e edificação……………………………………..…10.000,00€; ------------- 

f) Outras taxas e tributos próprios constantes no Regulamento de 

liquidação e cobrança de taxas municipais e não tipificadas nas alíneas 

anteriores……………………………………………………10.000,00€. -------------------------- 
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4.6. Acresce ainda que a associação em causa não tem dívidas vencidas 
de qualquer natureza para com o Município, cumprindo, este modo, o 

disposto no n.º 12, do art.º 24.º do RLCTM. ------------------------- 

4.7. No que respeita aos horários propostos pela ACISAT para a 

atividade “Stock Night Out” e que os estabelecimentos comerciais 

aderentes terão que assumir no decorrer da mesma (das 20h30 e às 24h00) 

verifica-se que esses horários, nomeadamente para os estabelecimentos 

pertencentes ao 1º grupo serão, com certeza, distintos dos já 

praticados pelo comércio local, todavia estão compreendidos no período 

de funcionamento estipulado, pelo regulamento municipal, para esse 

grupo (8h00 às 24h00, todos os dias da semana). --------------------- 

4.8. No que respeita aos horários para o funcionamento dos bares e 
espadanas, segundo o pedido compreendido entre as 21h30 e as 02h00 do 

dia seguinte, verifica-se que o mesmo excede em 1 hora o que está 

previsto no regulamento municipal, pelo que se recomenda que prevaleça 

o horário do regulamento municipal. --------------------------------- 

4.9. No que concerne ao cálculo das taxas municipais aplicáveis e 
quantificação das isenções a conceder verifica-se que no âmbito do 

presente pedido, estariam em causa, taxas referentes à ocupação de 

espaço de domínio público municipal (Largo General Silveira) e 

eventualmente publicidade. ------------------------------------------ 

4.10. À partida, pelo facto da ACISAT ter enquadramento na alínea d) 
do art.º 3.º do Regulamento Municipal de Publicidade ocorria a dispensa 

de licenciamento e do pagamento das respetivas taxas. --------------- 

4.11. Todavia, a conjugação de diversas circunstancias como sejam a 
proximidade da data de realização da atividade “Stock Night Out”, a 

impossibilidade prévia de determinar o n.º de lojistas aderentes à 

iniciativa proposta pela ACISAT junto dos seus associados, o reduzido 

período para divulgação desta iniciativa e o impositivo da 

formalização do convite só poder ocorrer após a aprovação da 

autorização da iniciativa em causa, impossibilita o cálculo exato das 

taxas municipais devidas ao município de Chaves, no âmbito do pedido 

em causa. Mesmo assim, relativamente à ocupação do Largo General 

Silveira, estima-se que estas sejam, no máximo, 101,84€, 

correspondendo a uma ocupação máxima de solo de 90m2(49), montante que 

seria objeto de eventual concessão de isenções, por parte do município 

de Chaves (Tabela 1). ----------------------------------------------- 

Tabela 1 – Quantificação das taxas municipais a cobrar, no âmbito do 

pedido em causa ----------------------------------------------------- 

ARTIGO / 

N.º/ 

ALÍNEA 

DESCRIÇÃO/ DESIGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO 

TRIBUTÁVEL 

MONTANTE 

DA TAXA 

A COBRAR 

TOTAL DE 

TAXAS A 

COBRAR 

Ocupação de espaço de domínio público e privado municipal 

17.º 

Pela apreciação de pedidos de ocupação de 

espaço público-Regime Geral de Ocupação do 

Espaço Público 

52,50 € 52,50 € 

18.º 

Pela emissão de licença de ocupação do 

espaço aéreo, solo e subsolo de domínio 

Municipal 

10,50 € 10,50 € 

20.º/N.º 2 Pavilhões, quiosques e similares - por metro 

quadrado ou fracção e por ano ou fracção: 
52,50 € 38,84 € 

                                                           
49 Corresponderia à participação de 10 expositores, ocupando cada um 

stand com dimensões de 9 m2 (3mx3m) e por 3 dias. ------------------- 
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TOTAL DE ISENÇÕES A CONCEDER 101,84 € 

4.12. Atendendo a que os limites relativos e absolutos estabelecidos 
para a concessão de isenções/reduções fiscais para o presente ano, 

mesmo contabilizando as isenções decorrentes da eventual aprovação do 

pedido ora em análise, não serão alcançados, poderá a Câmara Municipal, 

se assim o entender, em conformidade com o disposto no n.º 3 do art.º 

21 do regulamento “Articulado do Orçamento - Normas de Execução 

Orçamental - Exercício Económico de 2016”, conceder tais isenções. -- 

4.13. Por último, foi verificada internamente a disponibilidade do 
largo General Silveira, para as datas e horários solicitados pela 

peticionária, constatando-se que o mesmo se encontra livre nesse 

período, não sendo, portanto, impeditivo para a cedência do espaço em 

causa. ------------------------------------------------------------- 

5. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 
5.1. Face ao exposto, pelas razões de facto e de direito acima 

mencionadas, estes serviços entendem que o pedido formulado pela 

ACISAT reúne condições de ser deferido no geral, com a restrição dos 

horários de funcionamento dos bares e esplanadas ocorrer nos termos 

do regulamento municipal em vigor, ou seja até à 1hora, sendo portanto 

passível de usufruir da concessão de isenção das taxas e licenças 

correspondentes. --------------------------------------------------- 

5.2. Em coerência com o supra exposto, propõe-se que o presente 

assunto, em virtude de constrangimentos de tempo e procedimentais 

conducentes ao envolvimento dos comerciantes por parte da ACISAT, seja 

submetido à consideração do Senhor Presidente, com posteriormente 

ratificação, em próxima reunião ordinária pelo executivo municipal, 

com vista à obtenção da competente deliberação administrativa, 

consubstanciada, designadamente: ------------------------------------ 

5.2.1. Na autorização da abertura dos estabelecimentos comerciais 

aderentes ao evento “Stock Night Out” enquadrado na “Festa dos Povos”, 

durante as noites dos dias 19 e 20 de agosto, até às 24h00; --------- 

5.2.2. Na autorização do funcionamento das esplanadas dos bares 

aderentes ao referido evento, durante as noites dos dias 19 e 20 até 

às 1h00 da manhã; --------------------------------------------------- 

5.2.3. Na autorização da ocupação de espaço público nas faixas 

adjacentes aos estabelecimentos aderentes ao “Stock Night Out”, sob a 

condição de ser totalmente garantida a circulação segura de pessoas e 

viaturas; ---------------------------------------------------------- 

5.2.4. Na autorização da ocupação de espaço público municipal do 

Largo General Silveira, sem prejuízo da esplanada existente, para 

realização do “Stock Night Out”, por parte de comerciantes que, 

querendo aderir ao evento, não tenham loja nas ruas do Centro 

Histórico; --------------------------------------------------------- 

5.2.5. Na autorização da concessão da isenção das respetivas taxas 

municipais, de ocupação do espaço público do Largo General Silveira, 

decorrentes da atividade a desenvolver pela peticionária no montante 

global de 101,84€. -------------------------------------------------- 

5.3. Caso haja deliberação nos termos preconizados, que seja adotada 
a seguinte estratégia procedimental: -------------------------------- 

5.3.1. Notificar a interessada, nos termos do artigo 114.º do CPA, 

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

5.3.2. Comunicar à interessada que a concessão de isenções das 

taxas municipais não dispensam a emissão das licenças ou autorizações 

devidas nos termos da lei ou regulamentos municipais, nomeadamente as 

constantes na Tabela 1 da presente informação; ---------------------- 
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5.3.3. Comunicar à Divisão de Gestão Financeira, o montante de 

isenções concedidas, no âmbito do pedido ora em apreciação, em vista 

ao controlo quantitativo deste tipo de isenções e sua ulterior 

comunicação à Assembleia Municipal. --------------------------------- 

5.3.4. Agendamento deste assunto para reunião de Câmara para 

ratificação do despacho do Senhor Presidente que vier a recair neta 

proposta. ---------------------------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 09 de agosto de 2016 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Engª) -------------------------------------------- 

Documentos Anexados: ------------------------------------------------ 

Anexo I – Cópia do Comprovativo da Atribuição de Declaração de 

Utilidade Publica atribuída à ACISAT -------------------------------- 

Anexo II – Cópia dos Estatutos da Associação ACISAT ----------------- 

Anexo III – Cópia da Certidão de situação contributiva regularizada_ 

Autoridade Tributária e Aduaneira ----------------------------------- 

Anexo IV – Cópia da Declaração de situação contributiva regularizada_ 

Segurança Social ---------------------------------------------------- 

Anexo V – Declaração de Compromisso --------------------------------- 

Anexo VI – Pedido Formulado pela ACISAT ----------------------------- 

Anexo VII – Convite participação a remeter aos empresários por parte 

da ACISAT ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

09/08/2016 --------------------------------------------------------- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Proposta de decisão ---------------------------------------------- 

2.1- Considerando que esta iniciativa da ACISAT (“Stock Night Out” e 

“Esplanadas”) foi gizada com os serviços da DSC da DDSC, com intuito 

de gerar sinergias das atividades económicas em torno do evento da 

Festas dos Povos, programado para os próximos dias 19,20 e 21 de 

agosto; ------------------------------------------------------------ 

2.2- Considerando que tal iniciativa está alinhada com a estratégia 

que estes serviços têm vindo a desenvolver, no que respeita à promoção 

da dinamização das atividades económicas da cidade, em articulação com 

os eventos de animação sociocultural; ------------------------------- 

2.3- Considerando que os procedimentos inerentes ao envolvimento dos 

comerciantes e dos bares têm que ser realizados de forma urgente, para 

dar tempo de preparar a logística das atividades; ------------------- 

2.4- Considerando que o órgão competente para proferir decisão sobre 

a matéria em causa é o Órgão Executivo, cuja próxima reunião só ocorre 

no dia 19 de agosto, ou seja, no 1º dia do evento; ------------------ 

2.5- Considerando que é, procedimentalmente, impossível convocar, em 

tempo útil, uma reunião extraordinária do referido órgão, para 

deliberar sobre o pedido, de forma a dar tempo de preparar a referida 

logística; --------------------------------------------------------- 

2.6- Considerando que, segundo o nº 3 do artigo 35º do Anexo I, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, “em circunstâncias excecionais, e no caso 

de, por motivo de urgência, não ser possível reunir 

extraordinariamente a câmara municipal, o presidente pode praticar 

quaisquer atos da competência desta, ficando os mesmos sujeitos a 

ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática, sob pena 

de anulabilidade; --------------------------------------------------- 
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2.7- Face ao exposto, nestas circunstâncias, propõe-se ao Senhor 

Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a presente 

informação à consideração do Senhor Presidente da Câmara para que, 

caso concorde com o preconizado, adote decisão no seguinte sentido: - 

2.7.1- Autorizar a abertura dos estabelecimentos comerciais 

aderentes ao evento “Stock Night Out” , enquadrado na “Festa dos 

Povos”, durante as noites dos dias 19 e 20 de agosto, até às 24h00; - 

2.7.2- Autorizar o funcionamento das esplanadas dos bares 

aderentes ao referido evento, durante as noites dos dias 19 e 20 até 

às 1h00 da manhã; --------------------------------------------------- 

2.7.3- Autorizar a ocupação de espaço público nas faixas 

adjacentes aos estabelecimentos aderentes ao “Stock Night Out”, sob a 

condição de ser totalmente garantida a circulação segura de pessoas e 

viaturas; ---------------------------------------------------------- 

2.7.4- Autorizar a ocupação de espaço público municipal do Largo 

General Silveira, sem prejuízo da esplanada existente, para realização 

do “Stock Night Out”, por parte de comerciantes que, querendo aderir 

ao evento, não tenham loja nas ruas do Centro Histórico; ------------ 

2.7.5- Autorizar a concessão de isenção das respetivas taxas 

municipais, de ocupação do espaço público do Largo General Silveira, 

decorrentes da atividade a desenvolver, cujo montante global se estima 

em 101,84€. --------------------------------------------------------- 

3- Estratégia procedimental subsequente: ---------------------------- 

3.1- Caso haja despacho do Senhor Presidente nos termos preconizados, 

recomenda-se que seja adotada a seguinte estratégia procedimental: -- 

3.1.1- Notificar a interessada, nos termos do artigo 114.º do CPA, da 

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

3.1.2- Comunicar à interessada (ACISAT) que a concessão de isenções 

das taxas municipais não dispensam a emissão das licenças ou 

autorizações devidas nos termos da lei ou regulamentos municipais, 

nomeadamente as constantes na Tabela 1 da presente informação; ------ 

3.1.3- Comunicar à Divisão de Gestão Financeira, o montante de isenções 

concedidas, no âmbito do pedido ora em apreciação, em vista ao controlo 

quantitativo deste tipo de isenções e sua ulterior comunicação à 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------- 

3.1.4- Agendamento deste assunto para reunião de Câmara para 

ratificação do despacho do Senhor Presidente que vier a recair neta 

proposta. ---------------------------------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 10/08/2016 ----------------------------------------- 

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 

10.08.2016 --------------------------------------------------------- 

Defiro. À reunião de Câmara para ratificação. ----------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho proferido, pelo Senhor Presidente da Câmara, do dia 10 de 

agosto de 2016. ----------------------------------------------------- 

 

 

2.2. GESTÃO DE PATRIMÓNIO MUNICIPAL. - ALIENAÇÃO DE PRÉDIOS URBANOS 

QUE DEIXARAM DE ESTAR AFETOS A ESCOLAS DE 1º CICLO, INTEGRADOS NO 

DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL. - DEFINIÇÃO DAS NORMAS DISCIPLINADORAS. 

PROPOSTA Nº 72/GAP/2016. -------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
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I – ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1. Ao longo dos anos e mediante a publicação de diversa legislação, 

entre ela o Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de Março, o Decreto-Lei nº 399-

A/84, de 28 de Dezembro e o Decreto-Lei nº 101/86, de 17 de Maio, a 

administração central transferiu para os municípios diversos 

equipamentos – imóveis – da rede educativa, designadamente escolas do 

1º ciclo (anteriormente denominadas Escolas Primárias), jardins-de-

infância, antigas Escolas de Magistério e refeitórios. -------------- 

2. As diferentes opções do Ministério da Educação na execução da sua 

política educativa conduziram a que vários edifícios que estavam 

afectos ao ensino deixassem de ser utilizados nessa afetação pública, 

situação que se verifica em várias freguesias deste Concelho, e em 

particular, nas localidades de Lagarelhos, Carvela, Alanhosa, Santiago 

do Monte, Seixo e Matosinhos. --------------------------------------- 

II – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

1. Considerando que os imóveis, primitivamente, destinados a antigas 

escolas primárias, há já algum tempo, encontram-se, na presente data, 

desativados, não se prevendo, no futuro, que venha a surgir a 

necessidade de as mesmas poderem ser utilizadas, no âmbito da atividade 

municipal, nomeadamente com a instalação de serviços públicos 

municipais; -------------------------------------------------------- 

2. Considerando, também, o actual quadro de restrições financeiras 

que se impõem a todos os níveis da administração, muito concretamente, 

às autarquias, um meio de o Município arrecadar receitas 

extraordinárias será o decorrente da alienação deste património, 

podendo as receitas que vierem a ser arrecadadas servir para financiar 

a realização de investimentos de interesse municipal, e ao mesmo tempo 

diminuir os custos decorrentes da manutenção do seu património 

imobiliário desocupado. --------------------------------------------- 

3. A alienação deste tipo de imóveis – Antigas Escolas Primárias –, 

não poderá ser descontextualizada dos compromissos assumidos pela 

autarquia, no âmbito do Plano de Saneamento Financeiro, apontando o 

mesmo, de forma inequívoca, para a alienação de património municipal, 

no caso, bens imóveis, que não sejam necessários para a prossecução 

das ações desenvolvidas, a curto/médio prazo, pela autarquia. ------- 

4. O valor base da venda dos imóveis deverá ser fixado, de acordo com 

os relatórios de avaliação produzidos pela Comissão de Avaliação do 

Património Municipal nas Informações n.º 03/C.A.P.M./15, n.º 

10/C.A.P.M./15, n.º 11/C.A.P.M./15, n.º 12/C.A.P.M./15, n.º 

13/C.A.P.M./15, n.º 14/C.A.P.M./15 em anexo à presente proposta, em 

vista à sua aprovação. --------------------------------------------- 

5. Tendo em vista a conquista de tal objetivo, o Município de Chaves 

deve colocar no mercado imobiliário os prédios urbanos identificados 

no quadro sinóptico infra, a fim de proceder à sua venda, mediante 

procedimento público prévio à contratação, na modalidade de hasta 

pública, assegurando a transparência do procedimento bem como o 

alargamento do universo de potenciais interessados: ----------------- 

Quadro de Identificação dos Imóveis 

Escolas Freguesia 
Área 

(m2) 
Artigo 

Matricial 

Desc. 

Conservatória 

Lagarelhos S. Pedro de Agostém 1.530,00 U-896º 2972/20100906 

Carvela Nogueira da Montanha 1.157,00 U-1041º 1783/20100906 
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Alanhosa Nogueira da Montanha 662,88 U-1043º 1780/20100906 

Santiago do 

Monte 
Nogueira da Montanha 1.332,90 U-1042º 1785/20100906 

Seixo 
Loivos e Póvoa de 

Agrações 
1.106,00 U-994º 948/20100929 

Matosinhos Santa Leocádia  1.276,00 U-559 1047/20100906 

III – CONDIÇÕES DE ALIENAÇÃO --------------------------------------- 

1. O valor base da venda assentando, nos relatórios de avaliação 

produzidos pela Comissão de Avaliação do Património Municipal, em 

anexo à presente proposta, deverá ser fixado nos seguintes valores:  

Escolas Valores 

Lagarelhos 
€ 27.790,00 

Carvela 
€ 18.450,00 

Alanhosa 
€ 17.530,00 

Santiago do Monte 
€ 19.600,00 

Seixo 
€ 18.900,00 

Matosinhos 
€ 18.240,00 

2. A venda será realizada nas condições em que os imóveis se 

encontram50, ficando o aproveitamento urbanístico dos referidos imóveis 

sujeito às normas do respetivo instrumento de ordenamento do 

território em vigor – Plano Director Municipal -. ------------------ 

IV – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ----------------------------------- 

Em coerência com as razões de facto acima invocadas e ao abrigo das 

competências materiais cometidas ao órgão executivo municipal, e em 

conformidade com o disposto, sobre a matéria, na alínea g) do nº1 do 

Artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, tomo a 

liberdade de sugerir ao executivo camarário a aprovação da seguinte 

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

a) Que seja autorizada a alienação dos seguintes prédios urbanos – 

Antigas Escolas Primárias -, integradas na esfera patrimonial privada 

do Município: ------------------------------------------------------- 

Escolas Freguesia 
Área 

(m2) 

Artigo 

Matrici

al 

Desc. 

Conservatória 

Lagarelhos S. Pedro de Agostém 1.530,00 U-896º 2972/20100906 

Carvela Nogueira da Montanha 1.157,00 U-1041º 1783/20100906 

Alanhosa Nogueira da Montanha 662,88 U-1043º 1780/20100906 

Santiago do 

Monte 
Nogueira da Montanha 1.332,90 U-1042º 1785/20100906 

                                                           
50 Nas escolas de Carvela e Santiago do Monte, os furos de água 

existentes deverão manter as utilidades de costume. ----------------- 
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Seixo 
Loivos e Póvoa de 

Agrações 
1.106,00 U-994º 948/20100929 

Matosinhos Santa Leocádia  1.276,00 U-559 1047/20100906 

 

b) Que a alienação dos prédios urbanos supra seja efectuada mediante 

procedimento prévio à contratação, na modalidade de hasta pública, 

tendo, para o efeito, por base de licitação os seguintes valores:  

Escolas Valores 

Lagarelhos € 27.790,00 

Carvela € 18.450,00 

Alanhosa € 17.530,00 

Santiago do Monte € 19.600,00 

Seixo € 18.900,00 

Matosinhos € 18.240,00 

c) Que, para efeitos de concretização do procedimento de hasta 

pública, sejam, simultaneamente, aprovados os respectivos documentos 

disciplinadores do procedimento, em anexo, a saber: ---------------- 

C.1. – Minuta de edital; ------------------------------------------- 

C.2. – Normas de procedimento pré-contratual tendente à adjudicação 

do direito de propriedade dos imóveis e respectivos anexos; Devendo o 

edital ser publicitado no sítio da internet do Município, num jornal 

local, bem como nos locais próprios quer da Câmara Municipal, quer das 

referidas freguesias, e, ainda, nos respetivos imóveis; ------------- 

d) Que seja designada a comissão responsável pela liderança e 

coordenação do procedimento administrativo de hasta pública, para 

adjudicação do direito de propriedade dos prédios em causa, com a 

seguinte constituição: --------------------------------------------- 

Presidente: Dr. Marcelo Delgado ------------------------------------ 

1º Vogal Efetivo: Dra. Cristina Rodrigues -------------------------- 

2º Vogal Efetivo: Dr. Marcos Barroco ------------------------------- 

Vogais suplentes: Dra. Sandra Lisboa e Dra. Márcia Santos. --------- 

(Na ausência ou impedimento do presidente, o mesmo será substituído 

pelo primeiro vogal efetivo); -------------------------------------- 

e) Caso seja autorizada a alienação dos imóveis supra identificados, 

nos termos e nas condições acima exaradas, bem como dos documentos em 

anexo à presente proposta, que fique desde já o Presidente da Câmara 

ou o seu substituto legal legitimado a outorgar, em nome do Município, 

os contratos-promessa e respetivas escrituras, títulos esses que 

deverão ser lavrados junto do cartório privativo municipal; --------- 

f) Que as receitas provenientes da alienação fiquem domiciliadas na 

rubrica económica de receita de capital “Vendas de Bens de 

Investimento”; ----------------------------------------------------- 

g) Sendo certo, por fim, que competindo à Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara, ao abrigo das competências que lhe são confiadas 

pela alínea i), do nº1, do Artigo 25º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, autorizar a Câmara Municipal a adquirir, alienar 

ou onerar bens imóveis de valor superior a 1000 vezes o RMMG51, fixando 

as respetivas condições gerais, podendo determinar, nomeadamente, a 

via da hasta pública, face aos valores propostos para a alienação de 

                                                           
51 Para o corrente ano tal valor encontra-se fixado em € 530.000,00. - 
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cada imóvel, a presente proposta não carece de apreciação e 

fiscalização do órgão deliberativo municipal. ----------------------- 

Chaves,16 de agosto de 2016. --------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, (Arq. António Cabeleira) --------- 

Em anexo: ---------------------------------------------------------- 

- Relatórios de Avaliação; ----------------------------------------- 

- Minuta de edital; ------------------------------------------------ 

- Normas de Procedimento Pré-contratual tendente à Adjudicação do 

Direito de Propriedade dos Imóveis e respectivos anexos. ----------- 

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng.º João Adérito Moura 

Moutinho, tendo, sobre o mesmo, referido o seguinte: ---------------- 

1 – As escolas deveriam ser utilizadas, prioritariamente, para fins 

públicos e não deveriam ser alienadas, sendo de admitir a sua cedência, 

em regime de comodato, a favor de entidades sedeadas no Concelho que 

prossigam fins de interesse público. -------------------------------- 

2 – Tais escolas são, em geral, edifícios emblemáticos para as 

Freguesias que beneficiam da sua localização. ----------------------- 

3 – É, manifestamente, contra a venda generalizada destas escolas, 

tanto mais que a proposta, em apreciação, é omissa no que concerne aos 

índices de degradação das escolas e respetivos custos de manutenção.- 

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

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo tecido os seguintes 

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

1 – Vota contra a aprovação da presente proposta, considerando que a 

solução contradiz o seu pensamento, sobre a matéria, o qual é, 

manifestamente, contra a alienação de património municipal. --------- 

2 – A política de alienação de património não é, seguramente, o melhor 

caminho. ----------------------------------------------------------- 

3 - O património municipal, no caso, as antigas escolas primárias, 

deve ser dinamizado, em vista à sua afetação a atividades de interesse 

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

4 – A Autarquia deve dinamizar todas as atividades que permitam 

rentabilizar o seu património, acrescentando dinâmica às próprias 

freguesias e reforçando o setor primário do Concelho. --------------- 

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

Em resposta às intervenções, acima, exaradas, usou da palavra, o 

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

1 – Nenhuma freguesia do Concelho manifestou interesse em utilizar 

estes equipamentos; ------------------------------------------------- 

2 – Nenhuma associação sedeada no Concelho, manifestou interesse na 

utilização deste património. ---------------------------------------- 

3 – Nestas condições, considerando o estado de degradação destas 

escolas e, bem assim, os custos de manutenção que lhe estão associados, 

a solução, ora, em apreciação, constitui um bom ato de gestão. ------ 

4 – As receitas, eventualmente, apuradas com a alienação das escolas 

irão reverter para as respetivas freguesias de acolhimento de tais 

equipamentos públicos. ---------------------------------------------- 

5 – A recuperação e/ou manutenção destes equipamentos, sem lhes dar 

função, constitui um inaceitável desperdício de dinheiro público. --- 

6 – Por último, nada tem contra a iniciativa privada que possa, 

eventualmente, adquirir estes equipamentos, requalifica-los, e, por 

essa via, constituir um fator impulsionador do mundo rural. --------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 
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Cristina Barros Teixeira Santos, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, aprovar a referida 

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. LUÍS CARLOS ALVES FERNANDES. LANÇAMENTO 

DE FOGO DE ARTIFÍCIO, POVOAÇÃO DE DADIM, FREGUESIA DE CIMO DE VILA DA 

CASTANHEIRA, DESTE CONCELHO. INFORMAÇÃO Nº 068/GTF/2016, de 

10/08/2016. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- Enquadramento ---------------------------------------------------- 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 9272/16, datado de 

02-08-2016, em nome do Sr. Luis Carlos Alves Fernandes, o qual solicita 

a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício, povoação de 

Dadim, freguesia de Cimo de Vila da Castanheira, deste concelho. ---- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: --------------- 

Dia 14/08/2016 ------------------------------------------------------ 

 07:00 h – 24:00 h ---------------------------------------------- 

Dia 15/08/2016 ------------------------------------------------------ 

 08:00 h – 24:00 h ---------------------------------------------- 

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

O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao 

disposto no n.º 1 e 2 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 17/2009 de 14 

de Janeiro, os quais se enumeram: ----------------------------------- 

1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões 

com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes. ------------------- 

2 - Em todos os espaços rurais (espaços florestais e agrícolas), 

durante o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número anterior, está 

sujeita à autorização prévia da respectiva Câmara Municipal. -------- 

3 – O período crítico, no ano de 2016, vigora de 1 de Julho a 30 de 

Setembro (Portaria 167/2016. DR N.º 118 de 15 de Junho de 2016). ---- 

“Avaliação do local de Lançamento” ---------------------------------- 

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 

Municipais, informa-se: --------------------------------------------- 

1. O local de lançamento do fogo, insere-se na classe 4 – espaços 

agrícolas e florestais, na categoria 4.3 – espaços agro-florestais e 

subcategoria 4.3.A – espaços agro-florestais comuns. De acordo com a 

carta de perigosidade a área de lançamento insere-se na classe baixa 

(carta em anexo); --------------------------------------------------- 

2. A zona envolvente caracteriza-se por área agrícola: lameiros, 

áreas de batata, souto e pousio. No limite das propriedades apresenta 

um cordão de árvores folhosas o qual no seu sub-coberto domina 

vegetação herbácea/arbustiva. Da análise da carta de perigosidade 

deparamo-nos, a cerca de 40 metros na Direção Sul, com uma área de 

Alta a Muito Alta perigosidade (carta anexo); ----------------------- 

3. O fogo-de-artifício requerido para esta festividade não produz 

recaída incandescente, sendo este lançado por técnico devidamente 

habilitados para este fim, conforme declara a firma “A.M Pirotécnica 

LDA.” (Declaração em anexo). ---------------------------------------- 
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4. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício, 

composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha, 

F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias, Porto). 

Proposta ----------------------------------------------------------- 

Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 

que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogo 

de artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram: ------------------------------------------ 

1. Remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na área onde será 

lançado o fogo-de-artifício e numa faixa exterior de proteção de 

largura mínima não inferior a 160 metros, atendendo aos calibres 

lançados e de acordo com as distâncias de segurança constantes no 

documento de instruções sobre a utilização de artigos pirotécnicos da 

Policia de Segurança Pública; --------------------------------------- 

2. Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres); ----------------- 

3. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa. ----- 

4. Abortar o lançamento do fogo-de-artifício na presença de ventos 

fortes (superiores a 45 km/hora); ----------------------------------- 

5. O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de 

operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de 

segurança aos espaços florestais, de forma a garantir a não ignição 

de fogos. ----------------------------------------------------------- 

O Técnico Superior -------------------------------------------------- 

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) ----------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

 Requerimento referido na informação supra; --------------------- 

 Declaração da firma “A .M Pirotécnica LDA.” -------------------- 

 Extrato da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de 

Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 

referidos nesta informação; ----------------------------------------- 

 Carta de perigosidade de incêndio florestal; ------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQT. ANTÓNIO CABELEIRA 

DE 10.08.2016. ------------------------------------------------------ 

Atendendo a que o lançamento do fogo-de-artifício que está na origem 

no pedido de autorização em análise terá lugar já no próximo dia 

14/08/2016, designadamente PSP/GNR, autorizo o lançamento do fogo-de-

artifício, nos termos do proposto na presente informação. À reunião 

de Câmara para ratificação. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho proferido, pelo Senhor Presidente da Câmara, do dia 10 de 

agosto de 2016. ----------------------------------------------------- 

 

 

2. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. ALCINO SILVA CUNHA. LANÇAMENTO DE FOGO 

DE ARTIFÍCIO NO RECINTO DO SANTUÁRIO DE CASTELÕES, POVOAÇÃO DE 

CASTELÕES, UNIÃO DE FREGUESIAS DE CALVÃO SOUTELINHO, DESTE CONCELHO. 

INFORMAÇÃO N.º070 / GTF / 2016, DE 10.08.2016. ---------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Enquadramento ------------------------------------------------------ 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 9281/16, datado de 

03-08-2016, em nome do Sr. Alcino Silva Cunha, o qual solicita a 
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autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no recinto do 

Santuário de Castelões, povoação de Castelões, união de freguesias de 

Calvão Soutelinho, deste concelho. ---------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: --------------- 

Dia 04 / 09 / 2016 -------------------------------------------------- 

 08:00 – 24:00 h ------------------------------------------------ 

Fundamentação ------------------------------------------------------ 

“Legislação em vigor” ----------------------------------------------- 

O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao 

disposto no n.º 1 e 2 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 17/2009 de 14 

de Janeiro, os quais se enumeram: ----------------------------------- 

1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões 

com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes. ------------------- 

2 - Em todos os espaços rurais (espaços florestais e agrícolas), 

durante o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número anterior, está 

sujeita à autorização prévia da respetiva Câmara Municipal. --------- 

3 – O período crítico, no ano de 2016, vigora de 1 de Julho a 30 de 

Setembro (Portaria 167/2016. DR N.º 118 de 15 de Junho de 2016). ---- 

“Avaliação do local de Lançamento” ---------------------------------- 

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação do local de lançamento, pelos Serviços 

Municipais, informa-se: --------------------------------------------- 

1. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 

Agrícolas e Florestais, na categoria 4.3.A – espaços agro-florestais 

comuns; ------------------------------------------------------------ 

2. O fogo de artifício e/ou foguetes requerido para esta festividade 

não produz recaída incandescente, sendo este lançado por técnicos, 

tecnicamente habilitado para este fim conforme declara a firma 

“Pereira Fogos de Artificio LDA.” (Declaração anexo ao presente 

requerimento); ----------------------------------------------------- 

3. A zona de lançamento do fogo de artifício, caracteriza-se por área 

do santuário, conferindo-lhe baixa perigosidade; -------------------- 

4. Na zona envolvente ao santuário, na Direção Este a Noroeste, a 

perigosidade é Alta a Muito Alta sendo este caracterizado por área de 

matos; ------------------------------------------------------------- 

5. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício, 

composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha, 

F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias, 

Porto).------------------------------------------------------------- 

Proposta ----------------------------------------------------------- 

Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 

que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogo 

de artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram: ------------------------------------------ 

1. Remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na área onde será 

lançado o fogo-de-artifício e numa faixa exterior de proteção de 

largura mínima não inferior a 160 metros, atendendo aos calibres 

lançados e de acordo com as distâncias de segurança constantes no 

documento de instruções sobre a utilização de artigos pirotécnicos da 

Policia de Segurança Pública; --------------------------------------- 

2. Assegurar a presença de duas viaturas de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres); ----------------- 

3. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa. ----- 
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4. Abortar o lançamento do fogo-de-artifício na presença de ventos 

fortes (superiores a 45 km/hora); ----------------------------------- 

O Técnico Superior -------------------------------------------------- 

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) ----------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

 Requerimento referido na informação supra; --------------------- 

 Declaração da firma “Declaração da firma “Pereira Fogos de 

Artificio, LDA”. ---------------------------------------------------- 

 Extrato da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de 

Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 

referidos nesta informação; ----------------------------------------- 

 Carta de perigosidade de incêndio florestal; ------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

10.08.2016. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de Câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. JOSÉ PEREIRA GOMES. LANÇAMENTO DE FOGO 

DE ARTIFÍCIO NO RECINTO DO SANTUÁRIO DE CALVÃO, POVOAÇÃO DE CALVÃO, 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CALVÃO SOUTELINHO, DESDE CONCELHO. INFORMAÇÃO 

Nº 071/GTF/2016, DE 10.08.2016. ------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Enquadramento ------------------------------------------------------ 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 9432/16, datado de 

05-08-2016, em nome do Sr. José Pereira Gomes, o qual solicita a 

autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no recinto do 

Santuário de Calvão, povoação de Calvão, união de freguesias de Calvão 

Soutelinho, deste concelho. ----------------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: --------------- 

Dia 11 / 09 / 2016 -------------------------------------------------- 

 23:00 – 24:00 h ----------------------------------------------- 

Fundamentação ------------------------------------------------------ 

“Legislação em vigor” ----------------------------------------------- 

O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao 

disposto no n.º 1 e 2 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 17/2009 de 14 

de Janeiro, os quais se enumeram: ----------------------------------- 

1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões 

com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes. ------------------- 

2 - Em todos os espaços rurais (espaços florestais e agrícolas), 

durante o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número anterior, está 

sujeita à autorização prévia da respetiva Câmara Municipal. --------- 

3 – O período crítico, no ano de 2016, vigora de 1 de Julho a 30 de 

Setembro (Portaria 167/2016. DR N.º 118 de 15 de Junho de 2016). ---- 

“Avaliação do local de Lançamento” ---------------------------------- 

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação do local de lançamento, pelos Serviços 

Municipais, informa-se: --------------------------------------------- 

1. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 

Agrícolas e Florestais, na categoria 4.3.A – espaços agro-florestais 

comuns; ------------------------------------------------------------ 
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2. O fogo de artifício e/ou foguetes requerido para esta festividade 

não produz recaída incandescente, sendo este lançado por técnicos, 

tecnicamente habilitado para este fim conforme declara a firma 

“Pereira Fogos de Artificio LDA.” (Declaração anexo ao presente 

requerimento); ----------------------------------------------------- 

3. A zona de lançamento do fogo de artifício apresenta baixa 

perigosidade; ------------------------------------------------------ 

4. Na zona envolvente ao santuário, a cerca de 40 metros, na Direção 

Sudoeste e Este, a perigosidade é Alta a Muito Alta sendo este 

caracterizado por área de matos; ------------------------------------ 

5. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício, 

composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha, 

F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias, Porto). 

Proposta ----------------------------------------------------------- 

Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 

que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogo 

de artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram: ------------------------------------------ 

1. Remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na área onde será 

lançado o fogo-de-artifício e numa faixa exterior de proteção de 

largura mínima não inferior a 160 metros, atendendo aos calibres 

lançados e de acordo com as distâncias de segurança constantes no 

documento de instruções sobre a utilização de artigos pirotécnicos da 

Policia de Segurança Pública; --------------------------------------- 

2. Assegurar a presença de duas viaturas de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres); ----------------- 

3. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa. ----- 

4. Abortar o lançamento do fogo-de-artifício na presença de ventos 

fortes (superiores a 45 km/hora); ----------------------------------- 

O Técnico Superior -------------------------------------------------- 

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) ----------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

 Requerimento referido na informação supra; --------------------- 

 Declaração da firma “Declaração da firma “Pereira Fogos de 

Artificio, LDA”. ---------------------------------------------------- 

 Extrato da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de 

Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 

referidos nesta informação; ----------------------------------------- 

 Carta de perigosidade de incêndio florestal; ------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

10.08.2016. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de Câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 
 

4. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. SAMUEL DE ARAÚJO EVANGELISTA. LANÇAMENTO 

DE FOGO DE ARTIFÍCIO NO RECINTO DO SANTUÁRIO DO SR. DOS AFLITOS, 

POVOAÇÃO DE TRAVANCAS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE TRAVANCAS E RORIZ, DESTE 

CONCELHO. INFORMAÇÃO Nº 072/GTF/2016, DE 10.08.2016. ---------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Enquadramento ------------------------------------------------------ 
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Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 9476/16, datado de 

08-08-2016, em nome do Sr. Samuel de Araújo Evangelista, o qual 

solicita a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no 

recinto do Santuário do Sr. dos Aflitos, povoação de Travancas, união 

de freguesias de Travancas e Roriz, deste concelho. ----------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: --------------- 

Dia 29 / 08 / 2016 -------------------------------------------------- 

00:00 – 01:00 h ----------------------------------------------------- 

Fundamentação ------------------------------------------------------ 

“Legislação em vigor” ----------------------------------------------- 

O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao 

disposto no n.º 1 e 2 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 17/2009 de 14 

de Janeiro, os quais se enumeram: ----------------------------------- 

1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões 

com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes. ------------------- 

2 - Em todos os espaços rurais (espaços florestais e agrícolas), 

durante o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número anterior, está 

sujeita à autorização prévia da respetiva Câmara Municipal. --------- 

3 – O período crítico, no ano de 2016, vigora de 1 de Julho a 30 de 

Setembro (Portaria 167/2016. DR N.º 118 de 15 de Junho de 2016). ---- 

“Avaliação do local de Lançamento” ---------------------------------- 

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação do local de lançamento, pelos Serviços 

Municipais, informa-se: --------------------------------------------- 

1. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 

Agrícolas e Florestais, na categoria 4.2.A – espaços agrícolas 

defendidos (RAN); --------------------------------------------------- 

2. O fogo de artifício e/ou foguetes requerido para esta festividade 

não produz recaída incandescente, sendo este lançado por técnicos, 

tecnicamente habilitado para este fim conforme declara a firma 

“Pereira Fogos de Artificio LDA.” (Declaração anexo ao presente 

requerimento); ----------------------------------------------------- 

3. A zona de lançamento do fogo de artifício apresenta baixa a muito 

baixa perigosidade; ------------------------------------------------- 

4. Na zona envolvente, a perigosidade é baixa a muito baixa sendo 

este caracterizado por áreas agrícolas temporárias e de pousio. ----- 

5. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício, 

composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha, 

F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias, 

Porto).------------------------------------------------------------- 

Proposta ----------------------------------------------------------- 

Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 

que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogo 

de artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram: ------------------------------------------ 

1. Remoção total da vegetação herbácea na área onde será lançado o 

fogo-de-artifício e numa faixa exterior de proteção de largura mínima 

não inferior a 160 metros, atendendo aos calibres lançados e de acordo 

com as distâncias de segurança constantes no documento de instruções 

sobre a utilização de artigos pirotécnicos da Policia de Segurança 

Pública; ----------------------------------------------------------- 

2. Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres); ----------------- 
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3. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa. ----- 

4. Abortar o lançamento do fogo-de-artifício na presença de ventos 

fortes (superiores a 45 km/hora); ----------------------------------- 

O Técnico Superior -------------------------------------------------- 

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) ----------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

 Requerimento referido na informação supra; --------------------- 

 Declaração da firma “Declaração da firma “Pereira Fogos de 

Artificio, LDA”. ---------------------------------------------------- 

 Extrato da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de 

Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 

referidos nesta informação; ----------------------------------------- 

 Carta de perigosidade de incêndio florestal; ------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

11.08.2016. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de Câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. REQUERIMENTO EM NOME DA SRA. ANA RITA GARCIA DA FONTOURA CARNEIRO. 

LANÇAMENTO DE FOGO DE ARTIFÍCIO NA AVENIDA DE SANTIAGO, POVOAÇÃO DE 

MAIROS, FREGUESIA DE MAIROS, DESTE CONCELHO. INFORMAÇÃO Nº 

074/GTF/2016, DE 10.08.2016. ---------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Enquadramento ------------------------------------------------------ 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 9537/16, datado de 

10-08-2016, em nome da Sra. Ana Rita Garcia da Fontoura Carneiro, a 

qual solicita a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício na 

Avenida de Santiago, povoação de Mairos, freguesias de Mairos, deste 

concelho. ---------------------------------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: --------------- 

Dia 21 / 08 / 2016 -------------------------------------------------- 

09:00 – 24:00 h ----------------------------------------------------- 

Dia 22 / 08 / 2016 -------------------------------------------------- 

00:00 – 01:00 h ----------------------------------------------------- 

Dia 23 / 08 / 2016 -------------------------------------------------- 

01:00 – 01:15 h ----------------------------------------------------- 

Fundamentação ------------------------------------------------------ 

“Legislação em vigor” ----------------------------------------------- 

O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao 

disposto no n.º 1 e 2 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 17/2009 de 14 

de Janeiro, os quais se enumeram: ----------------------------------- 

1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões 

com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes. ------------------- 

2 - Em todos os espaços rurais (espaços florestais e agrícolas), 

durante o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número anterior, está 

sujeita à autorização prévia da respetiva Câmara Municipal. --------- 

3 – O período crítico, no ano de 2016, vigora de 1 de Julho a 30 de 

Setembro (Portaria 167/2016. DR N.º 118 de 15 de Junho de 2016). ---- 

“Avaliação do local de Lançamento” ---------------------------------- 
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Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação do local de lançamento, pelos Serviços 

Municipais, informa-se: --------------------------------------------- 

1. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 

Agrícolas e Florestais, na categoria 4.2.A – espaços agrícolas 

defendidos (RAN); --------------------------------------------------- 

2. O fogo de artifício e/ou foguetes requerido para esta festividade 

não produz recaída incandescente, sendo este lançado por técnicos, 

tecnicamente habilitado para este fim conforme declara a firma “A.M. 

Pirotécnica” (Declaração anexo ao presente requerimento); ----------- 

3. A zona de lançamento do fogo de artifício apresenta baixa a muito 

baixa perigosidade; ------------------------------------------------- 

4. Na zona envolvente, a perigosidade é baixa a muito baixa sendo 

este caracterizado por áreas agrícolas temporárias. A cerca de 100 

metros na direcção oeste a Nordeste a perigosidade e média a Alta.   

5. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício, 

composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha, 

F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias, Porto). 

Proposta ----------------------------------------------------------- 

Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 

que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogo 

de artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram: ------------------------------------------ 

1. Remoção total da vegetação herbácea na área onde será lançado o 

fogo-de-artifício e numa faixa exterior de proteção de largura mínima 

não inferior a 160 metros, atendendo aos calibres lançados e de acordo 

com as distâncias de segurança constantes no documento de instruções 

sobre a utilização de artigos pirotécnicos da Policia de Segurança 

Pública; ----------------------------------------------------------- 

2. Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres); ----------------- 

3. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa. ---- 

4. Abortar o lançamento do fogo-de-artifício na presença de ventos 

fortes (superiores a 45 km/hora); ----------------------------------- 

5. O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de 

operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de 

segurança, de forma a garantir a não ignição de fogos em espaços 

florestais. -------------------------------------------------------- 

O Técnico Superior -------------------------------------------------- 

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) ----------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

 Requerimento referido na informação supra; --------------------- 

 Declaração da firma “A .M Pirotécnica LDA.” -------------------- 

 Extrato da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de 

Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 

referidos nesta informação; ----------------------------------------- 

 Carta de perigosidade de incêndio florestal; ------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

11.08.2016. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de Câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

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

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

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

 

 

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

quando eram onze horas, para constar se lavrou a presente ata, e eu, 

Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou assinar, junto do 

Presidente. -------------------------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


