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Nº06 –  Reunião Ordinária da 

Câmara  Municipal de  Chaves  

Realizada no dia 18 de março 

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

Aos dezoito dias do mês de março do ano dois mil e dezanove, nesta 

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

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

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

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

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

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

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

Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral. -------------------------------------------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze 

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

elaborada e datada de treze de março de dois mil e dezanove. -------- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

O Presidente da Câmara deu início à presente reunião, tendo começado 

por dar conhecimento, ao Executivo Municipal, dos seguintes assuntos 

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

a) “Encontro de Gaiteiros assinala a abertura da época termal do 

Balneário de Chaves” - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu 

nota que, no pretérito dia 02 do corrente mês de março, pelo segundo 

ano consecutivo e para assinalar o arranque oficial da época termal 

do balneário de Chaves, a cidade de Chaves foi palco do segundo 

encontro de gaiteiros, que juntou 13 grupos de vários pontos do País. 

b) “III Simpósio sobre Judaísmo em Chaves” - Sobre esta matéria, o 

Presidente da Câmara deu nota que, nos pretéritos dias 15 e 16 do 

corrente mês de março, decorreu o “III Simpósio sobre o judaísmo em 

Chaves”, evento organizado pelo Centro de Estudos Judaicos do Alto 

Tâmega do Rotary Club de Chaves. ------------------------------------ 

c) “Projeto de Combate ao Insucesso Escolar promove ações junto dos 

educadores para dar resposta às necessidades dos alunos” - Sobre esta 

matéria, o Presidente da Câmara deu nota que, no âmbito do plano 

integrado e inovador de combate ao insucesso escolar, o Município de 

Chaves está a desenvolver diversas ações com alunos, pais/encarregados 

de educação, professores e funcionários dos três agrupamentos de 

escolas do Concelho. ------------------------------------------------ 

Para além das várias ações especificas nas escolas e direcionadas aos 

alunos e respetivos pais/encarregados de educação, esta agendado, o 

1º Encontro ”Aconchega”, que se realizar-se-á no próximo dia 29 de 

março, pelas 21:00 horas,  direcionado aos Pais/encarregados de 

educação e que visa esclarecer os temas que mais os preocupam, 

fornecendo-lhes ferramentas para responderem às necessidades dos seus 

filhos/educandos, nas diferentes fases do seu desenvolvimento. ------ 

Esta atividade será realizada mensalmente. -------------------------- 

d) “Seminário Turismo e Saúde” - Sobre esta matéria, o Presidente da 

Câmara deu nota que, se realizou no pretérito dia 09 de março, o 
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Seminário Turismo de Saúde, no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso 

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

O encontro reuniu reputados especialistas da região em turismo de 

saúde e termalismo, que debateram temáticas atuais e tendências do 

setor. ------------------------------------------------------------- 

Na sessão de abertura, feita, pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Chaves, o qual defendeu, na sua intervenção, que o “petróleo da região 

é a água”, sendo este elemento, um instrumento de desenvolvimento da 

região do Alto Tâmega. ---------------------------------------------- 

A ideia-chave extraída do 1º Seminário de Turismo de Saúde, é que 

Chaves, tem reunidas todas as condições para se tornar uma região de 

saúde e bem-estar, não só por ter excelentes termas, mas também pela 

sua localização geográfica. ----------------------------------------- 

e) “90º Aniversário de elevação de Chaves a Cidade” - Sobre esta 

matéria, o Presidente da Câmara deu nota que se comemorou, no pretérito 

dia 12 de março, o 90º aniversário da elevação de Chaves a cidade. -- 

A vila de Chaves foi elevada à categoria de cidade, por Decreto n.º 

16:621, de 12 de março de 1929, dado nos Paços do Governo da República, 

sob proposta dos Ministros de todas as Repartições. ----------------- 

f) “Caminhada a Vilar de Nantes inserida na Rota do Barro Preto” - 

Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu nota que, as Termas de 

Chaves vão promover no próximo dia 23 de março, a primeira caminhada 

do ano, a Vilar de Nantes, inserida na “Rota do Barro Preto”. ------- 

A iniciativa pretende estimular hábitos de vida saudável junto da 

população, promovendo também o património natural do Concelho. ------ 

g) “Centenário da mais alta distinção a Ordem de Torre e Espada do 

Valor, Lealdade e Mérito” - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

deu nota que, no próximo dia 24 de março, se comemora o centenário da 

atribuição da sua mais alta distinção, o Colar da Ordem Militar da 

Torre e Espada do Valor, Lealdade e Mérito, com o respetivo grau de 

oficial, entregue por sua Excelência o Ministro da Guerra, Coronel 

António Maria Batista, em sessão nos Paços do Concelho de Chaves. 

No centenário da definitiva implantação da República e da obtenção de 

tão alto e distinto galardão, o Município de Chaves em colaboração com 

o Regimento de Infantaria nº 19, que também recebeu a mesma 

condecoração, pretendem assinalar tal efeméride. -------------------- 

h) “Dia Mundial da Árvore” - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

deu nota que, o Município de Chaves vai assinalar o Dia Mundial da 

árvore, nos próximos dias 21 e 22 de março, com a plantação de 

aproximadamente, seis centenas de árvores junto à margem do Rio Tâmega 

e Quinta do Rebentão. ----------------------------------------------- 

A iniciativa destina-se a alunos e professores do 1º e 2º ciclo, e 

pretende sensibilizar a população para a importância da preservação 

das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, quer 

da própria qualidade de vida dos cidadãos. -------------------------- 

i) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

apresentou uma nota de congratulação ao piloto Rui Gonçalves, natural 

de Vidago, por alcançar dois segundos lugares na prova de abertura do 

Nacional de Motocross, que decorreu no crossódromo da Carneira, na 

localidade ribatejana de Moçarria. ---------------------------------- 

j) “Campeonato Regional Norte de Karaté” - Sobre esta matéria, o 

Presidente da Câmara deu nota da realização, no pavilhão Municipal de 

Chaves, no pretérito dia 16 de março, de uma prova do Campeonato 

Regional Norte de Karaté. ------------------------------------------- 

Tal evento contou com a participação de, aproximadamente, 400 atletas. 
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O Karaté Clube do Alto Tâmega, obteve bons resultados, com a 

participação dos seus jovens atletas a evidenciarem excelentes 

performances. ------------------------------------------------------ 

l) “1ª Rota do Pastel de Chaves” - Sobre esta matéria, o Presidente 

da Câmara deu nota que, decorreu no pretérito dia 10 de março, a prova 

“1ª Rota do Pastel de Chaves”, evento organizado pela Associação BTT 

Clube de Chaves, e que contou com a participação de mais de 300 

participantes. ----------------------------------------------------- 

 

 

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

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

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

Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo começado por se associar aos 

votos de congratulação, anteriormente, apresentados, pelo Senhor 

Presidente da Câmara, bem como apresentar, também, um voto de 

congratulação, pela realização, no pretérito dia 10 de março, da prova 

de motociclos denominada “Portugal Hard Enduro Series – Chaves Puro & 

Duro”, promovida pela associação “Extreme Clube de Lagares”. -------- 

Aproveitou, também, a oportunidade para salientar que a comemoração 

dos 90 anos da elevação de Chaves a cidade deveria ter tido outra 

dimensão. ---------------------------------------------------------- 

De facto, o dia de elevação de Chaves a cidade, facto histórico 

registado no dia 12 de março de 1929, deveria ter sido registado com 

mais relevância institucional, para além de uma nota publicitada, 

sobre a matéria, no site oficial da autarquia. ---------------------- 

Concluindo a sua intervenção, o Vereador do Partido Social democrata 

abordou os seguintes assuntos relacionados com a atividade municipal, 

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

a) Relatórios de avaliação sobre as festas de natal/2018 – Sobre esta 

matéria, o Vereador interveniente reiterou, junto do Presidente da 

Câmara, o seu pedido de informação consubstanciado na disponibilização 

dos relatórios relativos aos eventos de natal promovidos, pelo 

Município, no pretérito ano de 2018, com a identificação, entre outros 

elementos, dos contratos celebrados e respetivos encargos. ---------- 

Relativamente aos contratos celebrados, no âmbito de tal evento, 

suscitou dúvidas sobre o enquadramento do contrato formalizado, entre 

a empresa “EHATB, S.A.” e o respetivo fornecedor, tendo como objeto a 

colocação, no Largo das Freiras, de letras 3D referentes ao nome da 

Cidade (Chaves). ---------------------------------------------------- 

De facto, consultada a plataforma “Base GOV”, encontra-se publicitado 

um contrato de locação tendo, precisamente, como objeto a colocação 

de tais letras, e não um contrato de fornecimento, como, aparentemente, 

parece ser o mais indicado, legalmente, face ao fim prosseguido com a 

sua celebração. ----------------------------------------------------- 

b) Abate/Corte de árvores: Sobre esta matéria, o Vereador 

interveniente solicitou informação, consubstanciada no acesso ao 

estudo fitossanitário, o qual vem fundamentando a ação desenvolvida, 

pela Autarquia, no que concerne ao abate de árvores plantadas, em 

espaço de domínio público municipal. -------------------------------- 

De facto, é importante determinar quais são as causas justificadoras, 

de tal ação, podendo, as mesmas, ter relação com aspetos centrados, 

na preservação da segurança de pessoas e bens, ou mesmo, tendo em 

conta eventuais prejuízos provocados, atualmente, pelas próprias 

árvores, na esfera privada. ----------------------------------------- 

c) Comparticipação financeira ao Clube Ténis de Mesa: Sobre esta 

matéria, o Vereador interveniente deu nota de ter recebido uma 
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comunicação, enviada pelo Clube de Ténis de Mesa, associação 

desportiva que manifestou, em tal sede, o seu descontentamento, 

relativamente ao tratamento do seu projeto desportivo, 

particularmente, no que concerne aos apoios municipais, para o efeito, 

concedidos, sentindo-se, a mesma, negativamente, discriminada. ------ 

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

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

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

1 – Comemoração da data da elevação de Chaves a Cidade: No passado dia 

12 de março veio a ser comemorada a data correspondente aos 90 anos 

de elevação de Chaves a Cidade. ------------------------------------- 

2 – O Município pretendeu dar enfase público, a tal facto histórico, 

mediante a publicação, de tal efeméride, no seu canal de comunicação 

institucional, no caso, no seu site oficial. ------------------------ 

3 – Tal efeméride irá ser comemorada, com outra dignidade 

institucional, quando a cidade de Chaves e o seu Município registarem 

a data histórica e simbólica dos cem anos de elevação de Chaves a 

cidade. ------------------------------------------------------------ 

4 – Esta data é muito importante para a história do Concelho, sendo 

certo que o Município promoveu a efetiva divulgação pública, de tal 

efeméride, facto que, salvo erro, não acontecia, no passado mais 

recente, sendo a autarquia liderada pelo PSD. ----------------------- 

5 – Relativamente aos eventos promovidos, pela Autarquia, no período 

do Natal/2018, registou-se algum atraso com a agregação de toda a 

informação relevante relacionada com a matéria. --------------------- 

6 – Nesse sentido, irá ser feito um esforço, em vista à 

disponibilização, a todos os membros do Executivo, de toda a informação 

relevante, sendo, para o efeito, coligidos todos os documentos 

existentes, sobre a matéria, particularmente, de natureza financeira, 

incluindo todos aqueles que foram produzidos, quer pela empresa, 

“EHATB, S.A.” quer pela “Acisat”. ----------------------------------- 

7 – O contrato celebrado com a empresa locadora tem a natureza de um 

contrato de locação das respetivas letras diga-se alusivas ao nome da 

cidade (“Chaves”) permitindo o mesmo a sua utilização, por um período 

longo de tempo, e enquanto tais letras possam ser, convenientemente, 

utilizadas. -------------------------------------------------------- 

8 – No que concerne ao abate/corte de árvores, em espaço de domínio 

público municipal, dever-se-á sublinhar que, previamente, foi feita 

uma inventariação do património arbóreo municipal, alicerçado num 

estudo fitossanitário, o qual veio a apontar para a existência de 

alguns riscos de segurança, os quais justificam o abate de algumas 

árvores. ----------------------------------------------------------- 

9 – No essencial, a razão do abate de árvores é fundamentada, pela 

avaliação fitossanitária feita, oportunamente, pelos serviços 

municipais responsáveis, e, bem assim, pela identificação de situações 

de insegurança comprovada, como consequência direta da localização das 

próprias árvores e seu estado de conservação e, ainda, tendo em atenção 

todos os prejuízos, por estas, provocados para a propriedade privada.- 

10 – Este assunto está a ser monitorizado, pela Técnica Superior, Eng. 

Salomé, colaboradora municipal que, na presente data, vem frequentando 

um curso de pós-graduação, sobre a matéria. ------------------------- 

11 – Foi nessa lógica que veio a ser, recentemente, adquirido um 

equipamento que permite avaliar a situação das árvores colocadas, em 

domínio público municipal. ------------------------------------------ 

12 – No pretérito ano foram plantadas mais de 600 árvores; ---------- 

13 – Este ano irão ser plantadas, aproximadamente, mais de 600 árvores; 
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14 – No ano de 2020, está programada a plantação de um número muito 

significativo de árvores, em espaço público, sendo reforçado o parque 

arbóreo municipal. -------------------------------------------------- 

15 – Por último, no que diz respeito ao dossier relacionado com o 

apoio municipal concedido ao Clube de Ténis de Mesa, importa destacar 

que, sobre a matéria, foram realizadas duas reuniões de trabalho com 

os representantes do Clube. ----------------------------------------- 

16 – Em tal sede, foram bem explicitados os compromissos que a 

autarquia poderia assumir, no âmbito do projeto desportivo do “CTM”.- 

17 – A autarquia vincou bem a ideia de que não poderia continuar a 

estar disponível para assumir os encargos com a renda da cedência das 

instalações do quartel dos bombeiros flavienses. -------------------- 

18 – A associação desportiva, em causa, tem, no seu conjunto, um apoio 

relevante, por parte da autarquia, quer em espécie, quer em dinheiro. 

19 – O grau de compromisso da autarquia é total com esta, como com as 

demais associações desportivas do Concelho, numa lógica de total 

transparência e sustentabilidade. ----------------------------------- 

 

 

III - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, DRA. MARIA 

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

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

Maria Manuela Pereira Tender, tendo acompanhado a posição de lamento 

registada, anteriormente, pelo Vereador do PSD, Arq. Carlos Penas, 

relativamente à evocação histórica da promoção da Vila de Chaves a 

cidade. ------------------------------------------------------------ 

Chaves tem vindo a perder, ao longo dos últimos anos, centralidade, 

serviços públicos e população. -------------------------------------- 

Quando se elevou Chaves a cidade, tal decisão acabou por ser o 

reconhecimento da importância do centro urbano de Chaves. ----------- 

Daí ser, inquestionavelmente, importante comemorar e dignificar essa 

marca histórica, estimulando, por esta via, o orgulho dos flavienses. 

O registo histórico da referida efeméride deveria ter justificado a 

promoção, pela autarquia, de uma cerimónia mais digna, integrando, a 

mesma um evento comemorativo mais simbólico, nomeadamente, através de 

uma comunicação do Presidente da Câmara, acompanhada, por hipótese, 

da realização de um concerto musical. ------------------------------- 

No próximo ano, dever-se-á refletir sobre as iniciativas a promover, 

em vista à evocação de tal data histórica, passando a mesma a fazer 

parte das preocupações da agenda cultural, sendo realizado um evento 

que, simbolicamente, possa marcar a elevação de Chaves a Cidade. ---- 

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

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

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

1 - É estranho que a Vereadora do PSD, Dra. Manuela Tender, no âmbito 

da comemoração dos 90 anos de elevação de Chaves a cidade, avance, no 

seu argumentário, sobre a matéria, com indicadores de desenvolvimento 

local, particularmente, com a diminuição da população do Concelho, não 

o tendo feito, relativamente aos anteriores mandatos autárquicos. --- 

2 – A falta de fulgor do Município de Chaves tem muito a ver, na sua 

convicção, com a perda do ensino superior, em Chaves, sendo certo que, 

por ação e/ou por omissão, dos responsáveis políticos, não foi possível 

conseguir fixar, em Chaves, um projeto credível, na área do ensino 

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

3 – Utilizar, agora, estes argumentos, no âmbito da comemoração da 

efeméride de elevação de Chaves a Cidade, é, no mínimo, manifestamente, 

despropositado. ---------------------------------------------------- 
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4 – Até porque, no dia 08 de julho, Chaves comemora as suas festas da 

Cidade, com um excelente cartaz, cultural e musical, entre outras 

iniciativas que farão parte do programa de festas. ------------------ 

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

Usou, novamente, da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, 

Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo, sobre a matéria, em 

apreciação, referido o seguinte: ------------------------------------ 

1 – O registo, acima, apresentado, quanto à ausência de dignificação 

institucional relacionada com a comemoração da elevação de Chaves a 

Cidade, não pode, nem deve, ser classificado como um ataque à gestão 

autárquica protagonizada atualmente, pelo Presidente da Câmara. ----- 

2 – Apenas pretendeu dar nota da necessidade de ser realizado um evento 

mais digno que pudesse registar, com mais simbolismo, a efeméride 

indissociável da elevação de Chaves a Cidade (90 anos). ------------- 

3 – Não compete ao Presidente da Câmara avaliar a pertinência e/ou 

despropósito das suas intervenções, no âmbito desta Câmara, sendo as 

mesmas feitas ao abrigo dos direitos de participação e decisão que, 

democraticamente, lhe devem ser reconhecidos. ----------------------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou, novamente, da 

palavra, o Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, de forma 

final e conclusiva, referido o seguinte: ---------------------------- 

1 – As considerações da Vereadora do PSD, sobre a matéria, em 

apreciação, embora sendo despropositadas, são inteiramente, legítimas, 

no âmbito do normal funcionamento democrático deste Órgão Executivo.- 

2 – A questão suscitada prende-se com a comemoração da efeméride da 

elevação de Chaves a Cidade, tendo sido feita a devida divulgação, de 

tal facto histórico, podendo, os flavienses, conhecer melhor a sua 

história. ---------------------------------------------------------- 

3 – É nesse contexto que a autarquia irá promover, no próximo dia 

24/03/2019, a cerimónia do centenário da atribuição da sua mais alta 

distinção, o Colar da Ordem Militar da Torre e Espada do Valor, 

Lealdade e Mérito, com o respetivo Grau de Oficial. ----------------- 

4 – Tal cerimónia acaba por valorizar a história do Concelho e sua 

divulgação, junto dos flavienses. ----------------------------------- 

5 – A título de conclusão, diferentemente dos indicadores negativos 

evidenciados, pela Vereadora do PSD, Chaves também já teve e tem 

algumas conquistas: vai ganhar, a curto prazo, a instalação de um 

Hospital Privado; já ganhou um curso de pós-graduação, na área da 

saúde e termalismo, entre outras iniciativas que ajudam a consolidar 

o desenvolvimento do Concelho de Chaves. ---------------------------- 

6 – Concluindo a sua intervenção, o Presidente da Câmara deu por 

encerrado, à luz do regimento, em vigor, o período antes da ordem do 

dia, sendo, sua intenção, passar, de imediato, para a análise e 

discussão de todos os assuntos que integram a ordem de trabalhos, 

previamente, enviada a todos os Vereadores. ------------------------- 

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

Usou, novamente, da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, 

Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo, manifestado a sua 

posição de protesto quanto à forma de coordenação dos trabalhos, da 

presente reunião, protagonizada, pelo respetivo Presidente. --------- 

De facto, o Presidente da Câmara não distribuiu, por todos os membros 

do Executivo, com justiça, e nos termos do Regimento, em vigor, o 

tempo de intervenção que lhes está atribuído, durante o período antes 

da ordem do dia.  --------------------------------------------------- 
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Tal tempo de intervenção deveria ser, no futuro, cronometrado, 

permitindo, desta forma, fazer uma justa distribuição do uso da 

palavra, por todos os membros do Executivo. ------------------------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou, novamente, da 

palavra, o Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, de forma 

final e conclusiva, referido o seguinte: ---------------------------- 

À luz do regimento, em vigor, as reuniões públicas da Câmara municipal 

têm um período antes da ordem do dia de 30 minutos, diga-se, 

improrrogável. ----------------------------------------------------- 

Tal período já foi, largamente, ultrapassado, sendo certo que a 

Vereadora do PSD, Dra. Manuela Tender, não utilizou, corretamente, o 

tempo de intervenção que lhe foi disponibilizado.  ------------------ 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 04 de março de 2019. --------------------------- 

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

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

Não participou na votação deste assunto, o Vereador do Partido 

Socialista, Eng. Victor Augusto Costa Santos, em virtude de não ter 

estado presente na reunião da Câmara Municipal titulada pela ata objeto 

de aprovação. ------------------------------------------------------- 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E 

A JUNTA DE FREGUESIA DE VILELA SECA. PROPOSTA N.º 19/GAPV/2019. ----- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que a Junta de Freguesia de Vilela Seca, pretende a 

colaboração deste Município, centrada na cedência, a título de 

comodato, do prédio abaixo identificado – ponto nº 2 – a fim de que a 

mesma se sirva dele para a realização de atividades relacionadas com 

as suas atribuições; ----------------------------------------------- 

2. Considerando que o prédio sito na estrada municipal 506, escola de 

Vilela Seca, freguesia de Vilela Seca, concelho de Chaves, se encontra 

inscrito na respetiva matriz sob artigo 313º, a favor do Município de 

Chaves, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com 

o n.º 958/20100323, da referida Freguesia; ------------------------- 

3. Considerando que o referido espaço se encontra devoluto devido ao 

encerramento das escolas sedeadas na respetiva freguesia, no âmbito 

da reorganização da Rede Escolar levada a efeito pelo Ministério da 

Educação, não se prevendo, a médio prazo, que o Município venha a ter 

necessidade do mesmo; ---------------------------------------------- 

4. Considerando que a necessidade por parte da Junta de Freguesia de 

Vilela Seca de ocupar o referido espaço se relaciona diretamente com 
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uso do espaço para o desenvolvimento de atividades de âmbito cultural 

e recreativo, as quais constituem uma mais-valia para o enriquecimento 

da população em geral; ---------------------------------------------                                                                                                                             

5. Considerando que o comodato é o contrato pelo qual uma das partes 

entrega à outra certa coisa móvel ou imóvel para que se sirva dela, 

com a obrigação de a restituir, de acordo com o disposto no art. 1129º 

e ss, do Código Civil; --------------------------------------------- 

6. Considerando que a coisa comodatada ou emprestada deve ser aplicada 

ao fim a que se destina, sendo, nessa justa medida, vedado ao 

comodatário fazer dela o uso imprudente ou proporcionar a terceiros a 

sua utilização sem autorização do comodante, no caso, Município de 

Chaves; ------------------------------------------------------------ 

7. Considerando, por último, que existe interesse mútuo na resolução 

deste problema, em benefício da população em geral deste concelho e 

da região. ---------------------------------------------------------- 

II – Do Enquadramento Legal ---------------------------------------- 

1. Considerando que, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 7º, 

do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, constituem 

atribuições da freguesia a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das respetivas populações, em articulação com o município;  

2. Considerando que, nos termos do disposto na alín. j), do nº 1, 

do artigo 25º, do anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 

compete à Assembleia Municipal deliberar sobre formas de apoio às 

freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos 

interesses próprios das populações. -------------------------------- 

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

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

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

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

a) Que seja autorizada a celebração do contrato de comodato entre 

o Município de Chaves e a Junta de Freguesia de Vilela Seca, tendo 

como objeto o prédio atrás identificado, e para o fim em vista, 

conforme matriz do contrato de comodato, contendo as cláusulas 

disciplinadoras dos direitos e obrigações das partes signatárias que 

segue em anexo à presente proposta; -------------------------------- 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta de celebração de 

contrato de comodato ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia 

Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão deliberativo 

da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea j), do n.º 1, do 

artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

legitimando, simultaneamente, o Presidente da Câmara a outorgar, em 

representação do Município de Chaves, o mencionado contrato de 

comodato; ---------------------------------------------------------- 

c) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Junta de Freguesia de Vilela Seca, através 

da emissão da competente notificação. ------------------------------ 

Chaves, 8 de março de 2019 ----------------------------------------- 

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

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

Em anexo: A referida minuta de contrato de comodato.-----------------

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

MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA 

DE FREGUESIA DE VILELA SECA ---------------------------------------- 

O Município de Chaves, pessoa coletiva nº 501 205 551, com sede no 

Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, e com poderes para o ato, conforme o 

disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 35º, do anexo I, da Lei n.º 
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75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado por primeiro outorgante 

ou comodante, devidamente autorizado por deliberação da Câmara 

Municipal de ___ de _________ de 2019 e da Assembleia Municipal, em 

sua sessão ordinária realizada no dia ___________. ------------------ 

e ------------------------------------------------------------------ 

A Junta de Freguesia de Vilela Seca, contribuinte n.º ____________, 

com sede na ___________________________________, concelho de Chaves, 

representada neste ato por_______________, com poderes para o ato e 

adiante designado por segundo outorgante ou comodatário. ----------- 

É celebrado o presente contrato de comodato que se rege pelas cláusulas 

seguintes: --------------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

(Identificação do imóvel) ------------------------------------------ 

O primeiro outorgante é proprietário de um imóvel sito na estrada 

municipal 506, Escola de Vilela Seca, freguesia de Vilela Seca, 

concelho de Chaves, inscrito na respetiva matriz sob artigo 313º, a 

favor do Município de Chaves, e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves com o nº. 958/20100323, da referida Freguesia. --- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

Considerando que o primeiro outorgante não tem, nem se prevê a médio 

prazo que venha a ter, necessidade daquele imóvel, e que o segundo 

outorgante dele necessita para seu uso, o primeiro entrega o mesmo ao 

segundo, a fim de que este se sirva dele para a realização de 

atividades relacionadas com as respetivas atribuições, nos termos do 

disposto na alínea f) do artigo 1135º do Código Civil, com a obrigação 

de o restituir assim que o primeiro outorgante o exija. ------------- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

(Das Obrigações do comodatário) ------------------------------------ 

O segundo outorgante fica obrigado a fazer um uso prudente e cuidado 

do identificado prédio, designadamente, dando integral cumprimento às 

seguintes prescrições: --------------------------------------------- 

a) Manter e restituir o imóvel no estado em que o recebeu, 

ressalvadas as deteriorações decorrentes de um uso prudente, tendo em 

conta a finalidade para a qual foi cedido; -------------------------- 

b) Promover a expensas suas todas as obras de conservação ordinária 

que se mostrem indispensáveis à adequada utilização do imóvel; ------ 

c) Suportar os encargos decorrentes do seu normal funcionamento, 

designadamente, pagamento das taxas e consumos de água, eletricidade 

e outros da mesma natureza; ---------------------------------------- 

d) Disponibilizar o imóvel, a solicitação do Primeiro Outorgante, 

para a realização de eventos de interesse público municipal, 

nomeadamente, para a realização de atos eleitorais e/ou referendos, 

coordenados pela Comissão Nacional de Eleições. -------------------- 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

(Benfeitorias) ----------------------------------------------------- 

1. Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo 
outorgante, no imóvel em causa, passarão a fazer parte integrante do 

mesmo, sem direito a qualquer indemnização, e revertem a favor do 

Município. --------------------------------------------------------- 

2. Em caso de extinção dos efeitos do presente contrato, não assiste 
ao segundo outorgante qualquer direito de receber do primeiro 

outorgante, qualquer indemnização, seja a que título for, pela 

realização de obras ou benfeitorias executadas. -------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

(Prazo de vigência) ------------------------------------------------ 
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1. O presente contrato tem a duração de 10 anos, renovável por igual 
período de tempo, se não for denunciado por qualquer das partes 

contratantes. ------------------------------------------------------ 

2. O exercício do direito de denúncia, deverá ser formalizado, mediante 
carta registada com aviso de receção, dirigida à outra parte 

contratante com a antecedência de 30 dias sobre a data do termo do 

presente contrato, incluindo as sucessivas renovações, e ou da 

produção dos efeitos da denúncia. ------------------------------- 

3. Não obstante a existência de prazo, qualquer das outorgantes poderá 
resolver o presente contrato nos termos do art. 1140º, do Código Civil. 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

(Resolução do contrato) -------------------------------------------- 

1. É conferido ao primeiro outorgante o direito de resolução do 

contrato com fundamento no incumprimento das obrigações do segundo 

outorgante prevista na cláusula 3.ª. ------------------------------- 

2. A resolução do contrato por parte do primeiro outorgante operar-
se-á nos termos gerais, ou seja, de acordo com o disposto nos artigos 

432º a 436º do Código Civil, nomeadamente mediante declaração à outra 

parte. ------------------------------------------------------------- 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

(Entrada em vigor) ------------------------------------------------- 

O presente contrato produz todos os seus efeitos após a sua assinatura.  

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

(Disposição final) ------------------------------------------------- 

Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente 

contrato, observar-se-á o disposto no artigo 1129º e seguintes do 

Código Civil. ------------------------------------------------------ 

O Presente contrato é elaborado em duplicado, sendo um dos exemplares 

para cada um dos outorgantes. --------------------------------------- 

Assim o outorgaram. ------------------------------------------------- 

Chaves, ___ de ____ de 2019 ----------------------------------------- 

O primeiro outorgante : _____________________________________________ 

O segundo outorgante : ______________________________________________ 

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

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

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

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

 

 

2.2. PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO DE 

MAGALHÃES E A CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES. PROPOSTA Nº 20/GAP/19. ---- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

O Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães veio, através do documento 

que se anexa, propor a constituição, mediante a celebração de um 

Protocolo, de uma parceria, para intervir a nível escolar/formativo, 

e que visa essencialmente o seguinte: ------------------------------ 

 Intervir tendo em vista a progressão de jovens e adultos, 

nomeadamente criando condições para elevar os níveos de qualificação 

profissional e escolar, de nível básico e secundário; --------------- 

 Fomentar uma prática de atualização permanente de ofertas de 

educação e de formação ao longo da vida; --------------------------- 

 Realizar ações de formação no âmbito das necessidades detetadas 

no público-alvo afeto à sua área geográfica; ----------------------- 
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 Reforçar qualificações profissionais de jovens e adultos ativos 

com défices detetados na sua área profissional, nomeadamente através 

de cursos profissionais e formações modulares; --------------------- 

 Partilhar conhecimentos e experiências na área da formação 

profissional. ------------------------------------------------------ 

Considerando que o aumento dos níveis de qualificação da população 

portuguesa, quer a nível escolar quer profissional, é um dos grandes 

objetivos estratégicos do país; ------------------------------------ 

Considerando que esta rede de parceria tem uma importância estratégica 

no desenvolvimento do país, pretendendo-se uma participação ativa na 

respetiva área de intervenção regional, tendo em vista os objetivos 

estratégicos da região. -------------------------------------------- 

Considerando a urgência em anexar este protocolo a uma candidatura que 

o Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães pretende formalizar ao 

EQAVET - Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade na 

Educação e Formação Profissional; ----------------------------------- 

Considerando ainda que o prazo de submissão da candidatura não se 

coaduna com a data da próxima reunião do Executivo, razão pela qual 

não se pretende colocar em crise a intenção do Agrupamento de Escolas; 

II – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ----------------------------------- 

Pelas razões acima evidenciadas propõe-se que a Câmara Municipal tome 

deliberação nos termos do anexo I, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, 

no sentido de: ----------------------------------------------------- 

a) Aprovar o Protocolo de Parceria entre a Câmara Municipal de 

Chaves e o Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães; ------------- 

b) Ratificar o ato administrativo praticado pelo Senhor Presidente 

da Câmara, traduzido na assinatura do documento, em resultado dos 

motivos invocados anteriormente. ------------------------------------ 

Chaves, 4 de março de 2019. ---------------------------------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 04.03.2019. ------------ 

 

 

2.3. ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO, POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CHAVES, DE UM 

CONJUNTO DE ESCULTURAS OFERTADOS PELO SENHOR ESCULTOR JOÃO CUTILEIRO. 

PROPOSTA Nº 22/GAP/2019. -------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Exposição de Motivos ----------------------------------------- 

1 – Considerando que o Senhor Escultor João Cutileiro através de 

requerimento com registo de entrada número 2250, de 13.03.2019, propôs 

doar ao Município de Chaves, cinco (5) esculturas, genericamente 

designadas por “guerreiros”, cujas fotografias constam do anexo do 

requerimento. ------------------------------------------------------ 

2 - Considerando que do ponto de vista estritamente jurídico, a figura 

de doação se encontra definida no art. 940º do Código Civil como um 

contrato pelo qual uma pessoa, por espírito de liberalidade e à custa 

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

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

3 – Considerando que a aceitação da referida proposta de doação, que 

permitirá valorizar e enriquecer o património da Câmara Municipal, 

está pendente de aceitação das referidas obras, por parte do Município 

de Chaves; ---------------------------------------------------------- 

4 – Considerando que, nos termos do disposto na alínea j), do n.º 1, 

do art. 33º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete 
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à Câmara Municipal, aceitar doações, legados e heranças a benefício 

de inventário. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

a) Que, de acordo com a vontade manifestada pelo Senhor Escultor João 

Cutileiro, seja praticada pelo executivo municipal, nos termos do 

disposto na alínea j), do n.º 1, do art. 33º, do anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, e ulteriores alterações, decisão 

consubstanciada na aceitação, por parte deste Município, das 

esculturas identificadas nas fotografias que se anexam, que se 

destinam a integrar o património da Câmara Municipal de Chaves; ----- 

b) Para o efeito, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima reunião do executivo municipal, em conformidade com o anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com vista à aprovação da 

mesma; ------------------------------------------------------------- 

c) Por último, caso a presente proposta venha a merecer aprovação 

por parte do executivo camarário, deverá a Câmara Municipal notificar, 

o donatário, da decisão, bem como, transmitir os seus agradecimentos 

pelo generoso gesto praticado. -------------------------------------- 

Chaves, 13 março de 2019. ------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

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

EXECUTADA: MARIA CÂNDIDA DIAS DE SOUSA – EXECUTADA Nº 2414 -. ------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

A Executada acima identificada, NIF 163103380, veio, através do 

requerimento com o registo de entrada nos serviços de atendimento do 

Município, NIPG 15182/18, no dia 14/08/2018, requerer pagamento em 

prestações de valor em dívida; -------------------------------------- 

Alegando não ter possibilidades económicas que possibilitassem o 

pagamento da dívida, nos termos do disposto no nº.5, art 196º do CPPT 

(valor mínimo da prestação igual ou superior à unidade de conta, ou 

seja 102,00€), o processo em causa foi remetido para ponderação da 

situação, à DRHAS, à luz do Regulamento de Atribuição de Apoios a 

estratos Socias Desfavorecidos; ------------------------------------- 

O órgão executivo municipal, em sua reunião ordinária do dia 

27/12/2018, proferiu deliberação no sentido de indeferir o pedido em 

causa, de acordo com o teor da Informação nº 241/SHSDPC nº. 118/18 de 

17 de dezembro; ----------------------------------------------------- 
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Decorrido o prazo legal para a executada, supra identificada, vir, em 

sede de audiência dos interessados, a processo tentar reverter o 

sentido de decisão, a mesma, até à presente data não deu entrada de 

qualquer requerimento nesse sentido; -------------------------------- 

Assim, sugere-se que o presente assunto seja agendado para uma próxima 

reunião do órgão executivo municipal, a fim de ser tornada definitiva 

a decisão de indeferimento do pedido de pagamento em prestações 

apresentado. ------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 01 de março de 2019 ----------------------------------------- 

A Escrivã dos Processos de Execução Fiscal -------------------------- 

(Helena Fernandes) -------------------------------------------------- 

Em anexo: Processo administrativo. ---------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA. 

SANDRA LISBOA DE 07/03/2019 ----------------------------------------- 

Visto. Concordo coma presente informação. À consideração superior. -- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.03.07. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.03.13. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. “ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS“ MUNDIAL DE BEACH WRESTLING”. REQ: 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA  O SAMURAI. INF. 33/STL/19. ------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

1. Considerando que a Associação denominada “Associação Portuguesa 

Samurai”, com sede na Rua Dom Jerónimo de Ataíde, Escola n.º 4, Campo 

de Cima, União de freguesias da Madalena e Samaiões, Chaves veio 

solicitar a este Município a respetiva autorização/licença para a 

realização de uma prova denominada” MUNDIAL DE BEACH WRESTLING”, que 

terá lugar nos dias 29 e 30 de março, do corrente ano. -------------- 

2. Considerando que, no aludido requerimento, o “Associação Portuguesa 

o  Samurai ” solicitou, também, a isenção do pagamento das taxas 

administrativas correspondentes; ----------------------------------- 

3. Assim cumpre-me informar, sobre a pretensão apresentada, o 

seguinte: ----------------------------------------------------------  

3.1 A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas 

encontra-se positivada no art.24º do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais; --------------------------------------- 

3.2 Nesta conformidade, n.º 2, do art. 24º do aludido instrumento 

regulamentar, prevê, expressamente, no seu clausulado, o seguinte: 

“ As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem 

fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 

isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamentos e 

autorizações exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 

integrados no âmbito das suas finalidades estatutárias.”; ----------- 

3.3 Considerando, ainda, que a apreciação e decisão da eventual isenção 

do pagamento das taxas previstas no Regulamento de Liquidação Cobrança 

de Taxas Municipais, carece de formalização do pedido, o qual deverá 
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ser acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das 

entidades, na sua finalidade estatutária, bem como dos demais 

elementos exigíveis em cada caso, de acordo com o disposto no n.º8,do 

art. 24º do referido Regulamento Municipal. ------------------------- 

3.4 Neste contexto, e para efeitos do número anterior, o requerimento 

instruiu o seu com os seguintes documentos, a saber: ---------------- 

- Documento comprovativo da natureza de associação;------------------ 

- Declaração de não dívida à Segurança Social; ---------------------- 

- Declaração de não dívida à Autoridade Tributária; ----------------- 

- Documento comprovativo da finalidade estatutária. ----------------- 

3.5 Considerando que, de acordo com a informação prestada pela Divisão 

de Gestão Financeira, a Associação em causa não tem dívidas perante o 

Município de Chaves, documento cujo teor integral se anexa; --------- 

3.6 Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos 

legais para a interessada poder beneficiar da isenção das respetivas 

taxas, nos termos do disposto nos nos 2, 8 e 12 do art.24º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais; ----------- 

Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

emissão da licença para o fim em vista, ascendem ao montante de € 

111.30 (cento e onze euros e trinta Cêntimos); ---------------------- 

II – Da Proposta ---------------------------------------------------- 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, sugere-se que 

seja adotada a seguinte estratégia procedimental: ----------------- 

a) Que seja reconhecida pelo Presidente da Câmara, que o requerente 

reúne o requisitos legais para poder beneficiar da isenção das 

respetivas taxas, no valor de €111.30 (cento e onze euros e trinta 

cêntimos), de acordo com o disposto no n.º 2,8 e 12, do art.24 º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais.  ----------                                                                              

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

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

matéria ora em apreciação. ------------------------------------------ 

Chaves, 11 de março de 2019 ----------------------------------------- 

A Assistente Administrativa ---------------------------------------- 

Maria Manuela Sargento --------------------------------------------- 

Em anexo: Os referidos documentos. --------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA. 

SANDRA LISBOA DE 11/03/2019 ----------------------------------------- 

Visto. Concordo. Com a presente informação a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.03.12. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.03.13. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

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

EXECUTADO: STELUTA NICOLETA IONESCU. INF 51/DAF/19. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Dos Factos ----------------------------------------------------- 
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1. Na sequência do requerimento subscrito por Steluta Nicoleta 

Ionescu, com o registo de entrada nos serviços administrativos desta 

Autarquia Local, sob o n.º 2480/19, datado do pretérito dia 28/02/2019, 

veio a ser solicitado, pela requerente, a autorização do pagamento em 

3 prestações do valor em dívida, a título de consumos de água efetuados 

e que não foram pagos, uma vez que não dispõe de recursos económicos 

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

2. A peticionária instruiu o seu requerimento com a cópia do seu 

documento de identidade e fotocópia do documento da Autoridade 

Tributária e Aduaneira, em nome de Nicoleta Steluta Ionescu. ------- 

3. Da análise dos elementos constantes no presente processo, 

verificamos que a dívida que se encontra em fase de execução fiscal à 

data da apresentação do aludido requerimento, corresponde à quantia 

de € 325.54, à qual acrescem juros no valor de € 45.13 e encargos no 

valor de € 165.80, perfazendo a quantia total de € 536.47, cuja 

executada consta Steluta Nicoleta Ionescu. ------------------------- 

4. Partindo do quadro fatual supra descrito, veio a ser solicitado 

a estes serviços que emitissem, informação, no sentido de apurar se a 

pretensão formulada pela requerente é passível de merecer o 

acolhimento por parte desta Autarquia Local. ----------------------- 

5. Assim, sobre o pedido formulado, cumpre informar o seguinte: -- 

II – Do Enquadramento Legal ---------------------------------------- 

1. No caso individual e concreto em apreciação, encontrando-se a 

dívida em causa em processo executivo, de facto é possível requerer o 

pagamento da mesma em prestações mensais e iguais, mediante 

requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução 

fiscal, de acordo com o disposto no n.º1, do art.196º do C.P.P.T. 

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

desde que se verifique que a executada, pela sua situação económica, 

não pode solver a dívida 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 (€ 102,00), 

nos termos do disposto no n.º5, do art.196.º, 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 

n.º8, da retrocitada disposição legal. ------------------------------ 

4. Ora, de acordo com os documentos constantes do respetivo processo 

de execução fiscal, à data da apresentação da pretensão em causa – 

pedido de pagamento em prestações de dívidas em execução fiscal -, 

encontrava-se, em fase de cobrança coerciva, o valor total de € 536,471 

(quinhentos e trinta e seis euros e quarenta e sete cêntimos).  ----- 

5. 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 3 

prestações mensais, uma vez que, em face do valor em dívida, é possível 

fixar o montante de cada prestação num valor superior a uma unidade 

de conta. ---------------------------------------------------------- 

                                                           
1 Sendo certo que o valor em causa pode 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. --------------------------------------------------- 
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6. Por força do disposto no n.º5, do art.198.º, do C.P.P.T., na 

redação atual, a requerente, enquanto pessoa singular, está dispensada 

de prestar garantia, uma vez que a dívida exequenda é inferior a € 

5000. -------------------------------------------------------------- 

7. 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 

seus termos, por força do disposto no n.º4, do art.200.º, do CPPT.  - 

8. Por último, e de acordo com o estatuído na parte final, do n.º2, 

do artigo 198.º, do C.P.P.T., o pagamento da primeira prestação deve 

ser efetuada no mês seguinte àquele em que for notificado o despacho.   

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

Em coerência com o teor das razões de facto e de direito acima 

expostas, tomo a liberdade de sugerir a adopção da seguinte estratégia 

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

a) Agendamento deste assunto para a próxima reunião ordinária do 

executivo municipal, em vista à prática de decisão administrativa 

consubstanciada no deferimento da pretensão da requerente, de acordo 

com o quadro legal aplicável, e relativa ao pagamento da quantia em 

dívida, em 3 prestações mensais, não se afastando, contudo, a margem 

discricionária permitida ao órgão decisor na apreciação da matéria ora 

controvertida; ----------------------------------------------------- 

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 n.º8, do 

artigo 196.º, do CPPT; ---------------------------------------------- 

c) Por força do disposto no n.º5, do artigo 198.º, do CPTT, a 

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

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

do art.114º, do C.P.A., 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 Diretor de Departamento, Dr. Marcelo Delgado. 

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

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

Chaves, 6 de março de 2019. ---------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA. 

SANDRA LISBOA DE 11/03/2019 ----------------------------------------- 

Visto. Concordo. Com a presente informação a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.03.12. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.03.13. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PRORROGAÇÃO DO APOIO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº35/SHSDPC / 

N.º17/2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 1. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.02.25. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

Departamento, Dr. Marcelo Delgado ----------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.03.06. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.03.08. ----- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. JOSÉ JOAQUIM TERRINCA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº40 /   

SHSDPC/N.º21/2019. ------------------------------------------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 2. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.02.27. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

Departamento, Dr. Marcelo Delgado ----------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.03.06. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.03.08. ----- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO BTT CLUBE DE CHAVES, 

SEDEADO NO CONCELHO DE CHAVES. PROPOSTA N.º 17/GAP/2019. ------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Exposição de Motivos ----------------------------------------- 

O BTT Clube de Chaves, NIPC 503 817 473, com sede na Rua dos Aregos, 

Loja 11 – Antiga Escola de Enfermagem em Chaves, veio através do ofício 

com registo de entrada na Secção de Expediente Geral desta Câmara 

Municipal, com o nº 1614, no dia 19/02/2019, solicitar apoio da 

autarquia, na concretização da “ 1ª Prova de BTT Pastel de Chaves ”, 

a realizar no dia 10 de Março. -------------------------------------- 

Considerando tratar-se da Primeira Prova a contar para a Taça Regional 

XCM da Associação de Ciclismo de Vila Real; ------------------------- 

Considerando a importância do desenvolvimento da modalidade de BTT, 

no Concelho de Chaves dado ao elevado número de participantes inscritos 

(350), oriundos de vários pontos do País, bem como da vizinha Galiza, 

levando uma boa imagem da Prova e da cidade de Chaves; -------------- 

Considerando que a prova decorrerá por trilhos, caminhos rurais e 

estradas do concelho de Chaves e dividir-se-á em dois percursos, com 

diferentes extensões e graus de dificuldade, os quais designar-se-ão 

por Maratona e Meia-Maratona as quais terão extensões de 70 e 50 KM, 

respetivamente; ---------------------------------------------------- 

Considerando que o BTT Clube de Chaves, tem a ambição de conseguir um 

trajeto com a preocupação de uma maior satisfação dos participantes, 

tendo em linha de conta o esforço, conforto, segurança e diversão, 

dando a conhecer o concelho, com novos locais e novos trilhos, 

enaltecendo o Pastel de Chaves; ------------------------------------- 

Considerando que o apoio financeiro solicitado têm em vista a 

concretização de atividades e ações de carácter desportivo geradoras 

de dinâmicas benéficas para a população, pelo seu inquestionável 

contributo para o bem-estar físico e para o convívio da população; -- 

Considerando que sem o apoio da Câmara Municipal a organização seria 

incapaz de fazer face às despesas que acarreta tal evento desportivo; 

Considerando que este clube é promotor de atividades desportivas, 

recreativas e de convívio, atuando positivamente na ocupação dos seus 

tempos livres, e por sua vez, imprimindo hábitos e motivações para a 

prática desportiva continuada; -------------------------------------- 

Considerando que as entidades desportivas em muito contribuem para o 

desenvolvimento físico e intelectual dos seus atletas; -------------- 

Considerando que o apoio às entidades em referência, se enquadra no 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras, aprovado 

pelo Executivo Municipal em reunião de 26 de março de 2015 e sancionado 

pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

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

Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 

pelo disposto na alínea u) do número 1, do artigo 33º, do Anexo 1, da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, pode, legalmente, o executivo 

municipal deliberar apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

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

Considerando que a proposta está excluída do âmbito de aplicação do 

Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas 
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previstas no referido código nos Artigos 5º e 5º B, sendo no entanto 

sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no 

Artigo 1º- A do CCP; ------------------------------------------------ 

De acordo com o artigo 290-A do Dec.-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de 

agosto que aprova o Código dos Contratos Públicos, é designado como 

Gestor do Contrato, o Chefe de Divisão, Eng. Carlos França. --------- 

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

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

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta: --------------- 

a) Apoiar financeiramente de acordo com os orçamentos enviados pela 

organização, o BTT Clube de Chaves, com o valor de 2.000,00€, para 

levar a cabo a “ 1ª Prova de BTT Pastel de Chaves”; ----------------- 

b) Simultaneamente, que seja aprovada a minuta do contrato programa 

desenvolvimento desportivo celebrado com o BTT Clube de Chaves, 

conforme documento anexo a esta proposta, devendo ser legitimado o 

Presidente da Câmara Municipal a outorgar, em representação do 

Município, o referido documento. ------------------------------------            

c) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 

- Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 

como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos 

na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; --------------------------------- 

- Dar inteiro cumprimento ao estabelecido no artigo 27º. do Decreto-

Lei 273/2009, em matéria de publicitação dos contratos-programa que 

vierem a ser celebrados; -------------------------------------------- 

- Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada; --- 

d) Remeter a presente proposta ao Departamento de Coordenação Geral 

para ulterior operacionalização; ------------------------------------ 

e) A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04.07.01.02; ----------------------------------------------- 

f) Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos 

em Atraso, anexam-se à presente informação documentos contabilísticos 

da Divisão Financeira. ---------------------------------------------- 

Chaves, 04 de março de 2019 ----------------------------------------- 

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

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

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

MINUTA CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO -------------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501205551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves, e poderes para o ato conferidos por deliberação camarária 

de … de ……… de 2019; ------------------------------------------------ 

E  ------------------------------------------------------------------ 

Segundo: …………………….., com o NIPC………………, com sede na ……………………………em……………, 

neste ato legalmente representada por ……………….., (estado civil), 

residente em………….,  titular do Cartão de Cidadão nº……………….., válido 

até …………….., com poderes para o ato conferidos por deliberação da 

…………… de ………………………… ------------------------------------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária, de …/…/2018, foi aprovada 

a Proposta n.º 17/GAP/2019, consubstanciada na comparticipação 

financeira a Associações/Entidades de caráter desportivo, sedeadas no 

Concelho de Chaves, referente ao ano económico de 2019; ------------- 

Nos termos dos artigos 46º e 47º, da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro 

(Lei de Bases do Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao 
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associativismo desportivo e com o regime dos contratos-programa de 

desenvolvimento desportivo previsto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 

de outubro, em conjugação com o disposto na alínea f), do nº2, do art. 

23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, ambos do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro,  é celebrado o presente Contrato-Programa 

de Desenvolvimento Desportivo, o qual se rege de acordo com o disposto 

nas cláusulas seguintes: -------------------------------------------- 

Cláusula 1ª --------------------------------------------------------- 

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

Constitui objeto do presente contrato a comparticipação financeira – 

Apoio ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento da Prática Desportiva, que o …………………., apresentou e 

este Município, referente ao ano 2019, na prática de atividades 

desportivas e recreativas, cujo ………………………. -------------------------- 

se anexa a este contrato-programa. ---------------------------------- 

Cláusula 2ª --------------------------------------------------------- 

(Período de execução do contrato) ----------------------------------- 

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no presente ano de 2019. -------------------- 

Cláusula 3ª --------------------------------------------------------- 

(Comparticipação financeira) ---------------------------------------- 

1. A comparticipação financeira de natureza pecuniária, a prestar pelo 

Município de Chaves o ………………, é de ……………….. € (…………………), nos termos 

do Programa de Atividades, à data, apresentado. --------------------- 

Cláusula 4ª --------------------------------------------------------- 

(Disponibilização financeira) --------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao ……………………., 

será liquidada da seguinte forma: Transferência para a conta com o 

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

Cláusula 5ª --------------------------------------------------------- 

(Obrigação de certificação das contas)i ----------------------------- 

1. O …………………., deve fazer certificar as suas contas por revisor oficial 

de contas ou por sociedade revisora de contas nos termos do disposto 

no nº 1, do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro.  

2. O ……………………, para efeitos do disposto no nº2, do artigo 20º, do 

Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro, deve possuir a sua contabilidade 

organizada por centro de custos que evidenciam os gastos e rendimentos 

por contrato-programa. ---------------------------------------------- 

Cláusula 6ª --------------------------------------------------------- 

(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) ---------- 

O não cumprimento pelo …………………….., do princípio da igualdade de 

oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, das 

determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 

Conselho Nacional do Desporto (CND) e, de um modo geral, da legislação 

relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao 

desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas 

as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, 

implicará o cancelamento da comparticipação financeira. ------------- 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 

(Gestão do Contrato) ------------------------------------------------ 

Para efeitos do disposto no nº 1, do Artigo 290 – A, do CCP, foi 

designado como gestor do contrato o Chefe de Divisão, Eng. Carlos 

França, por deliberação de _________, com a função de proceder ao seu 

acompanhamento e monitorização. ------------------------------------- 

Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 

(Produção de efeitos) ----------------------------------------------- 
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O presente contrato produz efeitos no ano de 2019. ------------------ 

Cláusula 9ª --------------------------------------------------------- 

(Entrada em vigor) -------------------------------------------------- 

O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 

na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no nº1, 

do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. --------- 

Cláusula 10ª -------------------------------------------------------- 

(Publicação) ------------------------------------------------------- 

Nos termos do nº1, do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de 

outubro, este contrato-programa será publicado na página eletrónica e 

ou no boletim municipal desta autarquia. ---------------------------- 

Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------- 

Chaves, … de ……………. de 2019. ---------------------------------------- 

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

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

O Presidente do …………………………, ----------------------------------------- 

(……………………….) ------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

2. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO DO EXTREME CLUBE DE 

LAGARES. PROPOSTA N.º 18/GAP/2019. --------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Exposição de Motivos ---------------------------------------- 

Paulo César Rodrigues Moreira, na qualidade de Presidente do EXTREME 

CLUBE DE LAGARES, com o NIPC 508 773 725, com sede na Avenida dos 

Porteiros, Edifício da Junta de Freguesia, em 4560 – 187 Lagares, 

concelho de Penafiel, veio através do ofício com registo de entrada 

na Secção de Expediente Geral desta Câmara Municipal, com o nº 1204, 

no dia 07/02/2019, solicitar apoio logístico e financeiro da 

autarquia, para a organização da prova desportiva de motociclos, 

denominada “Portugal Hard Enduro Series – Chaves Puro & Duro”, a 

realizar no próximo dia 10 de Março. ------------------------------- 

Considerando que o Extreme Clube de Lagares, é uma associação sem fins 

lucrativos e tem por objeto a promoção de atividades desportivas, 

lazer e divulgação, nomeadamente a promoção do desporto motorizado – 

motociclismo -. ----------------------------------------------------- 

Considerando que estas provas desportivas, aportam uma grande 

afluência de público para assistir a este tipo de eventos desportivos, 

criando uma dinâmica e uma animação na cidade, digna de registo. ---- 

Considerando que os apoios financeiros têm em vista a concretização 

de atividades e ações de caráter desportivo geradoras de dinâmicas 

benéficas para a população, pelo seu inquestionável contributo para o 

bem-estar físico e para o convívio da população; ------------------- 

Considerando que a última prova do género organizada pelo respetivo 

peticionário, na cidade de Chaves, no ano de 2018, foi um sucesso. - 

Considerando que sem o apoio da Câmara Municipal a organização seria 

incapaz de fazer face às despesas que acarreta tal evento desportivo;  

Considerando que o apoio às entidades em referência, se enquadra no 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras, aprovado 

pelo Executivo Municipal em reunião de 26 de março de 2015 e sancionado 
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pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

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

Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 

pelo disposto na alínea u) do número 1, do artigo 33º, do Anexo 1, da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, pode, legalmente, o executivo 

municipal deliberar apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

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

Considerando que a proposta está excluída do âmbito de aplicação do 

Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas 

previstas no referido código nos Artigos 5º e 5º B, sendo no entanto 

sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no 

Artigo 1º- A do CCP; ----------------------------------------------- 

De acordo com o artigo 290-A do Dec.-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de 

agosto que aprova o Código dos Contratos Públicos, é designado como 

Gestor do Contrato Chefe de Divisão, Eng. Carlos França. ----------- 

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

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

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta: -------------- 

g) Apoiar financeiramente de acordo com os orçamentos enviados pela 

organização, o Extreme Clube de Lagares, com o valor de 1.770,00 €, 

para levar a cabo a prova de motociclos denominada “Portugal Hard 

Enduro Series – Chaves Puro & Duro”; ------------------------------- 

h) Simultaneamente, que seja aprovada a minuta do contrato-programa 

de desenvolvimento desportivo a celebrar, conforme documento anexo a 

esta proposta, devendo ser legitimado o Presidente da Câmara Municipal 

a outorgar, em representação do Município, o referido documento; ---- 

i) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: -------------------------------------------- 

- Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 

como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos 

na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; -------------------------------- 

- Dar inteiro cumprimento ao estabelecido no artigo  27º do Decreto-

Lei 273/2009, em  matéria de publicitação dos contratos-programa que 

vierem a ser celebrados; ------------------------------------------- 

- Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada; -- 

j) Remeter a presente proposta ao Departamento de Coordenação Geral 

para ulterior operacionalização; ----------------------------------- 

k) A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04.07.01.02; -----------------------------------------------              

l) Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos 

em Atraso, anexam-se à presente informação documentos contabilísticos 

da Divisão Financeira. --------------------------------------------- 

Chaves, 06 de março de 2019 ---------------------------------------- 

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

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

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

MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ---------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501205551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves, e poderes para o ato conferidos por deliberação camarária 

de … de ……… de 2019; ----------------------------------------------- 

E  ----------------------------------------------------------------- 
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Segundo: …………………….., com o NIPC………………, com sede na ……………………………em……………, 

neste ato legalmente representada por ……………….., (estado civil), 

residente em………….,  titular do Cartão de Cidadão nº……………….., válido 

até …………….., com poderes para o ato conferidos por deliberação da 

…………… de ………………………… ------------------------------------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária, de …/…/2018, foi aprovada 

a Proposta n.º 18/GAP/2019, consubstanciada na comparticipação 

financeira a Associações/Entidades de caráter desportivo, referente 

ao ano económico de 2019; ------------------------------------------- 

Nos termos dos artigos 46º e 47º, da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro 

(Lei de Bases do Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao 

associativismo desportivo e com o regime dos contratos-programa de 

desenvolvimento desportivo previsto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 

de outubro, em conjugação com o disposto na alínea f), do nº2, do art. 

23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, ambos do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, é celebrado o presente Contrato-Programa 

de Desenvolvimento Desportivo, o qual se rege de acordo com o disposto 

nas cláusulas seguintes: ------------------------------------------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

Constitui objeto do presente contrato a comparticipação financeira – 

Apoio ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento da Prática Desportiva, que o …………………., apresentou e 

este Município, referente ao ano 2019, na prática de atividades 

desportivas e recreativas, cujo ……………………… se anexa a este contrato-

programa. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

(Período de execução do contrato) ---------------------------------- 

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no presente ano de 2019. ------------------- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

(Comparticipação financeira) --------------------------------------- 

1. A comparticipação financeira de natureza pecuniária, a prestar pelo 

Município de Chaves o ………………, é de ……………….. € (…………………), nos termos 

do Programa de Atividades, à data, apresentado. -------------------- 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

(Disponibilização financeira) -------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao ……………………., 

será liquidada da seguinte forma: Transferência para a conta com o 

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

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

(Obrigação de certificação das contas)ii ----------------------------

- 

1. O …………………., deve fazer certificar as suas contas por revisor oficial 

de contas ou por sociedade revisora de contas nos termos do disposto 

no nº 1, do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. 

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

2. O ……………………, para efeitos do disposto no nº2, do artigo 20º, do 

Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro, deve possuir a sua contabilidade 

organizada por centro de custos que evidenciam os gastos e rendimentos 

por contrato-programa. ---------------------------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) --------- 

O não cumprimento pelo …………………….., do princípio da igualdade de 

oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, das 

determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 
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Conselho Nacional do Desporto (CND) e, de um modo geral, da legislação 

relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao 

desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas 

as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, 

implicará o cancelamento da comparticipação financeira. ------------- 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

(Gestão do Contrato)------------------------------------------------ 

Para efeitos do disposto no nº 1, do Artigo 290 – A, do CCP, foi 

designado como gestor do contrato o Chefe de Divisão, Eng. Carlos 

França, por deliberação de _________, com a função de proceder ao seu 

acompanhamento e monitorização. ------------------------------------ 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

(Produção de efeitos) ---------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos no ano de 2019. ----------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

(Entrada em vigor) ------------------------------------------------- 

O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 

na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no nº1, 

do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. --------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

(Publicação) ------------------------------------------------------- 

Nos termos do nº1, do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de 

outubro, este contrato-programa será publicado na página eletrónica e 

ou no boletim municipal desta autarquia. -------------- 

Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------ 

Chaves, … de ……………. de 2019. --------------------------------------- 

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

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

O Presidente do …………………………, ---------------------------------------- 

(……………………….) ------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, NUNO VAZ. --------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 3. -- 

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

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

-------------------------------------------------------------------- 
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3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 4. -- 

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

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

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

 

 

3.3. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – PROCESSO N.º 

437/04 – JOSÉ MORAIS LOPES – LUGAR DE VEIGA, FREGUESIA DE CURALHA – 

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

ENG.ª VICTÓRIA ALMEIDA DATADA DE 11.03.2019. ------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A coberto do requerimento, com registo de entrada nos serviços da 

Divisão de Gestão e Ordenamento do Território nº443/19, em 25/02/2019, 

do processo nº437/04, o Sr. José Morais Lopes, na qualidade de 

comproprietário, vem requerer a emissão de Certidão de Destaque(2), que 

se pretende realizar no prédio rústico, com uma área total de 5560,96 

m2 e de uma área descoberta de 5560,96 m2, sito em Veiga, freguesia de 

Curalha,  descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

507/20040323, inscrito na matriz rústica sob o artigo nº1760, 

confronta de norte e de nascente com caminho público de sul Com 

Albertina Pereira Coelho e de Poente com caminho público. cujos 

titulares são o Sr. José Morais Lopes, ora requerente, proprietário, 

na proporção de ½, e os Senhores Ana Maria Gonçalves, Catherine 

Gonçalves, Frederico Gonçalves, Louis Gonçalves, Virgílio Muchacho 

Gonçalves por sucessão hereditária em comunhão, na proporção de ½ do 

prédio.------------------------------------------------------------- 

2. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

Para a parcela restante do prédio é referido a existência em nome de 

José Morais Lopes, com o alvará de obras de construção n.º486 em  

27/12/2004, tendo em vista a legalização da construção de uma habitação 

unifamiliar; a que refere o processo de licenciamento n.º 437/2004,-- 

3. ANÁLISE DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS-------------------------------- 

3.1 Da análise da instrução do processo,  de acordo com o DL nº555/99, 

de 16/12, na sua atual redação, doravante designado por RJUE, 

cumulativamente com o disposto no n.º2, do artigo 6.º(3), e do artigo 

19.º(4), Regulamento Municipal da Urbanização e da edificação, 

                                                           
2 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.----------------------------------------------------------- 
3 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.----- 
4 Artigo 19.º - Operações de destaque-------------------------------- 
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publicado em Diário da Republica, 2.ª série – N.º 207-22, de outubro 

de 2015, através do regulamento n.º732/2015, RMUE verifica-se que o 

mesmo se encontra deficientemente instruído, nomeadamente faltam 

documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito 

que lhe confira a faculdade de realização da operação ou da atribuição 

dos poderes necessários para agir em sua representação, uma vez que 

tal comprovação não resulta diretamente da Certidão da Conservatória 

do Registo Predial de Chaves, apresentada, -------------------------- 

3.2 Mais se refere, ------------------------------------------------- 

Por leitura do relatório apresentado, constata-se que o mesmo não 

enquadra convenientemente o prédio, no que concerne quer à 

classificação do solo, quer ás condicionantes que impendem sobre o 

prédio, face ao PDM, em vigor;--------------------------------------- 

Por observação da peça desenhada intitulada “Planta do PDM”, à escala 

1:200, verifica-se que na mesma não se encontram devidamente 

assinalados a delimitação dos espaços, uma vez que se constata que 

sobre o prédio impendem servidões de utilidade pública em vigor, 

identificadas na Planta de Ordenamento do no atual Plano, folha 47A; 

Recorrendo às ferramentas e potencialidades do Arcmaps, verifica-se 

que no prédio em análise é atravessado por um caminho, contudo nada é 

referido acerca de tal via.------------------------------------------ 

 
                                                           

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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4. ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------------------------- 

4.1 A pretensão em análise tem por objectivo o destaque de uma parcela 

de terreno com a área de 2780,48m2, de um prédio rústico com área total 

de 5560,96m2 o qual, se situa em espaço da classe 4 -  agrícolas e 

florestais, na subcategoria 4.2B, espaços agrícolas condicionados 

(RAN+REN) e uma área residual ca categoria 4.3 A – espaços 

agroflorestais comuns. ---------------------------------------------- 

4.2 No caso em análise, tendo por base que a parcela a destacar situa-

se fora do perímetro urbano. À luz do disposto no citado nº5, do artigo 

6.º, do RJUE, os atos que tenham por efeito o desataque de uma única 

parcela, nas circunstâncias antes enunciadas, apenas estão isentos de 

licença desde que, cumulativamente se mostrem cumpridas as seguintes 

condições: --------------------------------------------------------- 

a) Na parcela a destacar só seja construído edifício destinado 

exclusivamente a fins habitacionais e que não tenha mais de dois fogos; 

b) Na parcela restante, se respeite a área mínima fixada no projecto 

de intervenção em espaço rural em vigorou, quando aquele não exista, 

a área de unidade de cultura fixada nós termos da lei geral para a 

região respetiva ( uma vez que os  instrumentos de gestão territorial 

mencionados no número anterior e enquanto não forem alterados ou 

revistos mantêm-se em vigor os valores constantes do artigo 1.º do 

Regulamento aprovado pela Portaria n.º 202/70, de 21 de abril, isto é 

a área de unidade de cultura para o distrito de Vila Real em terrenos 

de regadio é de 0.5ha se ferem hortícolas ou 2ha se classificados como 

arvenses e de 3 há se estivermos perante terrenos de sequeiro, nos 

termos do n.º2, do artigo 4.º da Portaria n.º 219/2016, de 9 de 

agosto).------------------------------------------------------------ 

4.3 Perante tudo o que vem de ser dito, é possível concluir que, no 

caso em avaliação, a parcela restante ao dispor de uma área inferior 

á unidade de cultura fixada nos termos da norma antes indicada, não 

cumpre o requisito previsto na alínea b) atrás citada. -------------- 

5. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

5.1 Face ao acima exposto, sou de parecer que o pedido não reúne os 

requisitos necessários à execução do destaque, em virtude de não se 

cumprir a condição expressa na alínea b), do n.º5, do RJUE, uma vez 

que a parcela restante do destaque detém uma área (2780,48m2) inferior 

á unidade de cultura fixada nos termos da Portaria n.º 219/2016, de 9 

de agosto que Regula a unidade mínima de cultura.-------------------- 

5.2 Mais se informa o requerente, alegadamente ao proceder ao destaque 

da parcela, não está implícita a possibilidade de construção, uma vez 

que a mesma estando inserida em espaços agrícolas condicionados 

(Reserva Ecológica Nacional, REN e Reserva Agrícola Nacional, RAN), 

neste contexto sobre o terreno impendem restrições de utilidade 

pública, as quais tem que obedecer ao respectivos regimes e 

cumulativamente respeitar o previsto no PDM em vigor.---------------- 

5.3 Nestes termos, o presente processo administrativo, registado com 

o n.º437/04, deverá estar presente em reunião de Câmara para que o 

executivo delibere adotar um projeto de decisão de indeferimento do 

pedido de emissão de certidão de destaque a que me venho referindo. - 

5.4 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 
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o que se lhes oferecer sobre o sentido provável da deliberação 

definitiva.--------------------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 11.03.2019:--------------- 

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 um projecto de decisão conducente ao 

indeferimento do pedido de certidão comprovativa de que o acto que 

terá por efeito o destaque da parcela do prédio requerido pelo 

interessado, não está isento de licença, uma vez que, no âmbito do 

mesmo, não se encontra cumprida a condição expressa na alínea b), do 

n.º 5, do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

na sua redacção actual.---------------------------------------------- 

Neste contexto, dever-se-á notificar o requerente, por escrito, nos 

termos do disposto no artigo 122.º, do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 

de Janeiro, para, querendo, vir a processo, num prazo de dez dias, 

dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão antes 

preconizado.-------------------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.03.13. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.13. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E ANEXO, PEDIDO DE 

LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 7/19 – EDUARDO BARROS VIDAL – RUA INÁCIO 

PIZARRO, LOT. 3/91, LOTE B, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE 

E SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª VICTÓRIA ALMEIDA DATADA DE 08.03.2019. ----- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão-------------------------------------------------------- 

A pretensão incide sobre um pedido de Legalização da edificação – 

habitação unifamiliar e anexo - a sita no lote n.ºB do alvará de 

loteamento n.º 3/91- Loteamento de Eduardo Barros Vidal e Outro.----- 

II – Antecedentes---------------------------------------------------- 

O Sr.º Eduardo Barros Vidal possui processo, Proc.º n.º 363/18, no 

qual solicitou a remodelação/reconstrução de anexo existente no Lote 

B do alvará de loteamento n.º 3/91- Loteamento de Eduardo Barros Vidal 

e Outro, e sobre o qual recaiu a informação técnica  n.º 826/SCOU/2018 

datada de 29/05/2018. Na dita informação técnica, foi solicitado ao 

requerente, dada a existência de uma habitação e os anexos, qual o 

alvará de licença das edificações existentes.------------------------ 

O Sr.º Eduardo Barros Vidal possui processo, Proc.º n.º 443/18, no 

qual solicitou a Legalização da habitação existente no Lote B do alvará 

de loteamento n.º 3/91- Loteamento de Eduardo Barros Vidal e Outro, e 

sobre o qual recaiu a informação técnica 1006/SCOU/2018  datada de 

29/05/2018. -------------------------------------------------------- 
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Face ao solicitado, pelo requerente, e de acordo com o preceituado no 

n.º6 do artigo 73-C do RMUE, pelo que o processo em causa foi à 

Comissão de Vistorias, a qual procedeu à realização da Vistoria 

Municipal, em conformidade com o plasmado no n.º8 do artigo 73-C 

conjugado com os números 6,7 e 9 por forma a legalizar a edificação, 

conforme auto n.º 12 de 07/02/2019, o qual se deverá dar cópia ao 

requerente.--------------------------------------------------------- 

O pedido formulado através do requerimento n.º 31/19 encontra-se 

abrangido pelo disposto no artigo102-A do RJUE, bem como se enquadra 

no preceituado no n.º1 do artigo 73-C do RMUE .---------------------- 

III – Localização---------------------------------------------------- 

A pretensão localiza-se no lote n.º B do alvará de loteamento n.º 

3/91- Loteamento no lugar de Trás da Carvalha- Alto da Cocanha, em 

nome de Eduardo Barros Vidal e Outro, União das Freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge, em Chaves.--------------------------------- 

IV- Enquadramento Urbanístico---------------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º07/19 – 

o terreno objecto de intervenção situa-se de acordo com o Plano 

Director Municipal (PDM) em vigor, na Classe 1- Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis, Categoria 1.1- Cidade de Chaves.----------------------- 

4.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação---------------------------------------------------------- 

O processo n.º 07/19 enquadra-se no preceituado na alínea c) do n.º 4 

do artigo 4 do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), bem como se 

enquadra com o disposto no n.º3 do artigo 5 do Reg. N.º732/95 de 22 

de Outubro (RRMUE).-------------------------------------------------- 

4.3- Normas Especiais – Loteamentos---------------------------------- 

A operação urbanística em causa- remodelação e reconstrução de anexo 

- ocupa o lote n.º B do alvará de loteamento n.º 3/91.--------------- 

De acordo com o quadro sinóptico do referido alvará de loteamento que 

se transcreve poderá edificar.--------------------------------------- 
N.º do 

Lote 

Área do 

Lote 

Finalidade Área de 

Ocupação 

Área de 

Construção 

Anexos Área 

total 

B 478,00 Habitação e 

Comercio 

105,00 210,00 51,00 261,00 

V – Caracterização e Analise da Pretensão --------------------------- 

O requerente através do requerimento n.º 31/19, apresenta projeto de 

arquitetura para legalização da habitação unifamiliar e anexo, sito 

no lote n.ºB do alvará de loteamento n.º 3/91- Loteamento de Eduardo 

Barros Vidal e Outro.------------------------------------------------ 

A certidão de registo predial (registo n.º 917/20090528) refere prédio 

urbano com área de 478,00m2, artigo urbana n.º 698, em nome do 

requerente, Eduardo Barros Vidal. ----------------------------------- 

Os parâmetros urbanísticos de edificabilidade devem obedecer às 

disposições constantes no alvará de loteamento n.º 3/91.Ora o alvará 

de loteamento, no seu quadro sinóptico refere que possui anexos com 

área de 51,00 m2.---------------------------------------------------- 

 
Alvará de loteamento 3/91 Projecto proposto 

 Parametros da edificação 

 

Area bruta de 

construção de 

anexos 

51,00 m2 51,00m2 

Area bruta de 

construção da 

habitação 

210,00 m2 233,00m2 
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Considerando que as edificações existentes perfazem uma área total de 

284,00 m2, superior à referida no alvará de loteamento.-------------- 

Considerando que a área edificada é superior à máxima permitida pelo 

alvará de loteamento 3/91, deverá o proponente promover uma alteração 

ao referido alvará.-------------------------------------------------- 

VI – Análise Processual---------------------------------------------- 

O pedido formulado através do requerimento n.º 31/19, vem o requerente 

solicitar a legalização nos termos do disposto no n.º4 do artigo 73-C 

do RMUE, e o preceituado no artigo 102.º-A do RJUE para a habitação 

unifamiliar e anexos.------------------------------------------------ 

Trata-se pois de edificações existentes- habitação e anexos-, sem 

execução de obras, enquadrando-se assim, no n.º 2 do artigo 102-A do 

RJUE, bem como no n.º 3 do art.º 73-C do RMUE, com a emissão de 

autorização de utilização.------------------------------------------- 

O procedimento de legalização da edificação é precedido de Vistoria 

Municipal, em conformidade com o disposto no n.º 6 do artigo 73-C do 

RMUE. Da realização da referida Vistoria foi lavrado o respetivo auto 

de vistoria n.º 12/19 (que consta anexo ao processo e do qual se deverá 

dar conhecimento ao requerente), que 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.----------------------------------------- 

Face ao teor do auto de vistoria- AUTO N.º 12/19- no qual refere que: 

3- Não resulta claro do processo, os limites do lote, por não constar 

do mesmo, planta de implantação sobre levantamento topográfico, 

advindo deste facto, duvidas relativas á implantação do anexo, que não 

se encontra implantado no local, de acordo com o desenho 01 constante 

do processo;-------------------------------------------------------- 

4. A instalação sanitária privativa do quarto da habitação, não se 

encontra convenientemente ventilada;--------------------------------- 

5. A funcionalidade interior dos espaços do anexo, não se encontram 

convenientemente retratada, pelo facto de a cozinha ter comunicação 

interior com o espaço de arrumos. O acesso à instalação sanitária é 

feito na parede contígua à entrada da cozinha do anexo.-------------- 

6. O projeto apresentado, retrata a materialização da habitação 

unifamiliar no local. No anexo existem as discrepâncias, mencionadas 

nos anteriores pontos 3 e 5; ---------------------------------------- 

7. Da análise dos elementos apresentados, constatou-se que estes se 

mostram adequados, com as ressalvadas constantes, dos anteriores 

pontos 3, 4 e 5;----------------------------------------------------- 

Considerando que o projeto de arquitetura e especialidades apresentado 

não retrata a situação existente no local no respeitante ao anexo, bem 

como alteração no r/c da habitação.---------------------------------- 

Considerando que o projeto apresentado para legalização, no que diz 

respeito a áreas de construção, é superior à permitida pelo alvará de 

loteamento n.º3/91 em 12,0 m2.--------------------------------------- 

Assim, e de acordo com as razões acima explanadas, emite-se parecer 

desfavorável ao pedido de legalização apresentado pelo requerente, 

devendo proceder à alteração ao alvará de loteamento, contemplando 

esta ampliação de área. --------------------------------------------- 

VII – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, bem como o estabelecido no n.º 1 do artigo 24.º do Dec-Lei 

136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), propor-se a emissão da competente 

decisão administrativa de indeferimento do projeto de legalização de 
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uma moradia unifamiliar e anexos, devendo 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;---------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 11.03.2019:--------------- 

Visto. 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 

um projecto de decisão administrativa conducente ao indeferimento do 

pedido de legalização da operação urbanística em causa, nos termos do 

preceituado na alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação, um «a vez que, face ao expresso no item 

“V – Caracterização e análise da pretensão”, deste documento, a 

operação urbanística em causa consubstanciar a violação das 

especificações contidas no alvará de loteamento n.º 3/91. Neste 

contexto, e caso superiormente seja proferida decisão administrativa 

consonante com o recomendado no anterior parágrafo, dever-se-á 

notificar o requerente, nos termos e para os efeitos do preceituado 

no Art.º 121.º e seguintes, do Código de Procedimento Administrativo, 

para, querendo, vir a processo, num prazo de 10 dias, dizer o que se 

lhe oferecer sobre o sentido do projecto de decisão acima pré-

anunciado.---------------------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.03.13. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.13. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. EDIFICAÇÃO DE HABITAÇÃO COLETIVA E COMÉRCIO, PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PRÉVIA – PROCESSO N.º 56/19 – JOÃO MANUEL FERNANDES ALVES DE MELO – 

AV. TENENTE VALADIMA/CAMINHO DO RIBELAS, FREGUESIA DE SANTA MARIA 

MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DA SRA. ARQ.ª SUSANA FERNANDES DATADA DE 08.03.2019. ---------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Sr. João Manuel Fernandes Alves de Melo, através do requerimento nº 

152/19, referente ao processo nº 56/19, vêm solicitar um pedido de 

informação prévia de obras de edificação de habitação coletiva e 

comércio, localizada na Avenida Tenente Valadim e Caminho do Ribelas, 

na freguesia de Santa Maria maior.----------------------------------- 

2. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

Não foram apresentados antecedentes.--------------------------------- 

3. INSTRUÇÃO------------------------------------------------------ 

3.1. A acompanhar o requerimento são entregues os seguintes elementos: 
a) CD;-------------------------------------------------------------- 
b) Declaração de compatibilidade entre formato papel e formato digital 
(Arq.ª Lúcia Maria de Leão Persegani);------------------------------- 

c) Certidões da conservatória de registo predial:------------------- 
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a. 98/20050607, prédio rústico com área total – 2670m2, matriz nº 
1311, confrontando a nascente com o ribeiro do Ribelas e nas restantes 

confrontações com particulares, em nome do requerente e outro, com 

prazo de validade expirada;------------------------------------------ 

b. 97/20050607, prédio urbano com área total e coberta –100m2, matriz 
nº 717, confrontando a norte com a Avenida Tenente Valadim e nas 

restantes confrontações com particulares, em nome do requerente e 

outro, com prazo de validade expirada;------------------------------- 

c. 96/20050607, prédio urbano com área total e coberta –240m2, matriz 
nº 716, confrontando a norte com a Avenida Tenente Valadim e nas 

restantes confrontações com particulares, em nome do requerente e 

outro, com prazo de validade expirada;------------------------------- 

d) Cadernetas prediais e urbanas;----------------------------------- 
e) Termo de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura (Arq.ª 
Lúcia Maria de Leão Persegani);-------------------------------------- 

f) Declaração da ordem dos arquitetos e declaração de seguro de 

responsabilidade civil (Arq.ª Lúcia Maria de Leão Persegani);-------- 

g) Memória descritiva e justificativa;------------------------------ 
h) Peças desenhadas:------------------------------------------------ 
a. Plantas de localização e enquadramento;-------------------------- 
b. Planta de ordenamento e condicionantes do PDM;------------------- 
c. Planta de implantação, incluindo indicação de áreas de cedência;- 
d. Corte;----------------------------------------------------------- 
i) Declaração autor do levantamento topográfico, acompanhada de cópia 
cartão técnico de topografia (César Fernando Moura Barbosa); -------- 

j) Levantamento topográfico.---------------------------------------- 
4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITÓRIAL- 

4.1. Segundo a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM), 
as parcelas do requerente localizam-se em espaço da Classe 1– Espaços 

urbanos e urbanizáveis da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves.---------- 

4.2. Segundo a Planta de Condicionantes do PDM, uma vez que uma das 
parcelas confronta com o ribeiro do Ribelas a nascente, impende sobre 

a mesma a servidão ou restrição de utilidade pública de “leitos dos 

cursos de água e suas margens com uma largura de 10 metros”, 

verificando-se ainda a presença de um equipamento escolar a norte (EB1 

do Santo Amaro). ---------------------------------------------------- 

5. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO------------------------------- 

5.1. É requerido um pedido de informação prévia de obras de edificação 
de um edifício de habitação coletiva, comércio e serviços, enquadrado 

no nº 2, do artigo 14º, do Regime de Jurídico de Urbanização e 

Edificação (RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e 

posteriores alterações.--------------------------------------------- 

5.2. Enquadra-se ainda nos seguintes diplomas, sem prejuízo da demais 
legislação em vigor:------------------------------------------------- 

a) Decreto-lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, que define as condições 
de acessibilidade a satisfazer no projeto e na construção de espaços 

públicos, equipamentos coletivos e edifícios públicos e habitacionais; 

b) Aviso nº 5233/2018, de 18 de abril, DR 2ª série, nº 76, regulamento 
do Plano Diretor Municipal de Chaves (PDM);-------------------------- 

c) Regulamento nº 732/2015, de 22 de outubro, Regulamento Municipal 
da Urbanização e da Edificação (RMUE).------------------------------- 

6. SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR-------------------------------- 

6.1. Verifica-se que o pedido representa uma proposta de implantação, 
cércea e volumetria, bem como áreas de cedência, mas não contempla os 

seguintes elementos previstos no ponto nº 9 da portaria nº 113/2015, 

de 22 de abril:------------------------------------------------------ 
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a) Levantamento topográfico que inclua o acesso viário proposto na 
sua globalidade – caminho do Ribelas;-------------------------------- 

b) Projeto de arquitetura, ao nível do estudo prévio ou superior;--- 
c) Planta das infraestruturas locais e ligação às infraestruturas 

gerais;------------------------------------------------------------- 

d) Indicação da localização e dimensionamento das construções anexas, 
incluindo alçados a uma escala 1:500 ou superior;-------------------- 

e) Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade.-- 
6.2. As certidões da conservatória do registo predial deverão ser 
atualizadas de forma poder comunicar aos restantes proprietários a 

futura decisão tomada, e ainda, aferir as áreas totais e confortações, 

nomeadamente com arruamentos/via pública. --------------------------- 

7. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO PEDIDO---------------------------------- 

7.1. Sumariamente, é proposta a edificação de dois edifícios 

interligados entre si por uma galeria pedonal ao nível do piso térreo. 

Um edifício à face da Avenida Tenente Valadim com três pisos acima da 

cota de soleira e um outro implantado perpendicularmente ao caminho 

do Ribelas com cinco pisos acima da cota de soleira. O uso proposto é 

habitação coletiva e comércio e serviços totalizando 6.172,20 m2 de 

área de construção.-------------------------------------------------- 

7.2. Da análise dos elementos entregues, consegue-se desde já tomar em 
análise os seguintes aspetos:---------------------------------------- 

7.3. Localização:--------------------------------------------------- 
a) Segundo os elementos entregues o pedido abrange três parcelas 

localizadas junto à Avenida Tenente Valadim, ribeiro do Ribelas e 

ainda caminho do Ribelas, confrontando ainda com outras construções e 

terrenos particulares, resultando um terreno com forma bastante 

irregular e com diversas empenas confrontantes; --------------------- 

b) O levantamento topográfico entregue refere uma área total de 

4.274,00 m2, sendo que o somatório da área das três parcelas descrita 

na CCRP é de 3010 m2 (2670m2 + 100 m2 + 240 m2), situação que deverá 

ser retificada;----------------------------------------------------- 

c) Destaca-se ainda que não consta da Certidão da Conservatória do 
Registo Predial do prédio rustico com o artigo nº 98 a confrontação 

com o Caminho do Ribelas, onde é previsto o acesso automóvel a todo o 

conjunto edificado.------------------------------------------------- 

7.4.  Acesso automóvel e estacionamento:---------------------------- 
a) A proposta prevê o acesso automóvel pelo Caminho do Ribelas, que 
neste momento apresenta uma largura inferior a 4 metros de largura;-- 

b) Apesar de ser proposto o alargamento pontual do referido arruamento 
na parcela do requerente para cerca de 5 metros, deverá ser entregue 

levantamento topográfico de todo o arruamento de acesso de forma a 

aferir a largura deste acesso automóvel às edificações previstas (com 

impacte semelhante a uma operação de loteamento e de impacte 

urbanístico relevante).--------------------------------------------- 

c) Mais se informa que a largura do arruamento de acesso a um conjunto 
edificado com a dimensão preconizada é desejável que garanta dois 

sentidos de faixa de rodagem, bem como passeios.--------------------- 

7.5. Implantação:--------------------------------------------------- 
a) É proposta a construção de dois edifícios interligados entre si 
por uma galeria ao nível do piso térreo: um volume alinhado com a 

Avenida Tenente Valadim com três pisos acima da cota de soleira; e um 

volume perpendicular ao caminho do Ribelas, com cinco pisos acima da 

cota de soleira e uma abaixo da cota de soleira;--------------------- 

b) O piso térreo é destinado a comércio, nos pisos superiores é 

proposta habitação coletiva, totalizando a área de habitação e 
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comércio 4.926,70m2 e um piso abaixo da cota de soleira para 

estacionamento; ---------------------------------------------------- 

c) Propõe uma solução de colmatação com a construção a poente mas não 
é explicita em termos de articulação volumétrica, com alçados e perfis; 

d) Ainda sobre esta confrontação, destaca-se ainda que há um processo 
neste Município com o nº 466/18 que aparentemente apresenta uma área 

de intervenção parcialmente sobreposta com a entregue com o presente 

pedido, situação que deverá ser esclarecida;------------------------- 

7.6. Pareceres externos:-------------------------------------------- 
a) Será ainda necessário consultar a Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) em virtude da confrontação a nascente com o Ribeiro do Ribelas, 

“linha de água e suas margens com uma largura de 10 metros” e ainda 

com eventuais abrangências de zonas inundáveis e com risco de 

inundação, de forma a obter o parecer favorável desta entidade externa 

ao Município ao abrigo do artigo 15º do RJUE;------------------------ 

7.7. Parâmetros urbanísticos a aplicar:----------------------------- 
a) O regulamento do PDM determina no artigo 19º que a edificabilidade 
de um prédio é dada pelo conjunto de parâmetros existentes e a manter 

na frente de rua em que se insere, especificamente a moda da cércea, 

alinhamentos e recuos dominantes;------------------------------------ 

b) Relativamente a estes pontos, destacam-se as seguintes questões: 
i - O alinhamento e recuo das construções atualmente existentes face 

à Avenida Tenente Valadim dificulta a circulação viária e pedonal, 

assumindo-se que traria benefícios, que, com o adequado mecanismo 

urbanístico, garantir um alinhamento das futuras construções que 

permitisse um maior passeio pedonal e simultaneamente não condicione 

a circulação automóvel nesta artéria da cidade futuramente– nesse 

sentido, deveria ser promovido um maior recuo dos limites de todas as 

edificações a reabilitar face aos atualmente existentes. Sobre esta 

assunto a Divisão de Projetos e Mobilidade pronunciou-se já no âmbito 

do processo nº 466/18, prevendo um alargamento do passeio, indo ao 

encontro do preconizado já na proposta do requerente;---------------- 

ii - A moda da cércea- restringindo a análise deste parâmetro 

geométrico relacional ao troço da frente de rua da avenida Tenente 

Valadim, verificam-se atualmente construções com um e dois pisos, 

algumas em avançado estado de degradação. Numa visão de conjunto de 

uma possível reabilitação urbana desta frente de rua na sua 

globalidade, poderia admitir-se o alargando da análise da moda da 

cércea, às vias principais que concorrem com a avenida Tenente Valadim, 

e com a qual se pode admitir haver continuidade: a Avenida do Santo 

Amaro, onde estamos perante construções com 3 e mais pisos e ainda a 

Rua Doutor Augusto Figueiredo Fernandes, onde estamos perante uma 

construção com dois pisos e aproveitamento de sótão; ---------------- 

iii - De referir que segundo o artigo 21º do Regulamento Municipal de 

Urbanização e da Edificação, a Câmara Municipal poder definir outros 

condicionamentos de construção, nomeadamente os acima descritos. ---- 

8. CONSIDERAÇÕES DA PROPOSTA DE DECISÃO--------------------------- 

8.1. Numa primeira observação, o processo não está instruído com todos 
os elementos previstos no ponto nº 9, da portaria nº 113/2015, de 22 

de abril, face ao enquadramento do pedido no nº 2, do artigo 14 do 

RJUE, descritas acima no ponto nº 6.--------------------------------- 

8.2. Assim de forma a responder ao nº 3, do artigo 16º do RJUE, a 
pretensão em termos de controle prévio, ficaria sujeita a 

licenciamento, ao abrigo do nº 2, do artigo nº 4, do mesmo regime.--- 

8.3. Deverá ser esclarecido o limite da propriedade no que concerne à 
delimitação poente do artigo urbano nº 884, em virtude da aparente 
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sobreposição com os limites apresentados no Município nos elementos 

do processo com o nº 466/18.----------------------------------------- 

8.4. Da análise da proposta verifica-se que não estão reunidas as 
condições para a edificação avulsa nos termos da alínea a), do nº 1, 

do artigo 18º, do regulamento do PDM- Acesso direto pela via publica 

com uma largura não inferior a 4 metros, não permitindo assim 

viabilizar a edificação em apreço.----------------------------------- 

8.5. Verifica-se ainda que a cércea proposta ultrapassa a moda da 
cércea da frente de rua em que se insere e como tal não vai ao encontro 

da alínea a), do nº 2, do artigo 19º do regulamento do PDM.---------- 

8.6. Verificando-se a desconformidade com as normas legais e 

regulamentares, a apreciação da conformidade da pretensão com a 

restante legislação aplicável em vigor, fica suspensa, bem como a 

necessária obtenção do parecer externo da APA acima referido.-------- 

8.7. Sem prejuízo da futura análise de uma reformulação do pedido, no 
entender destes serviços, seria vantajoso ser definida uma visão de 

conjunto do quarteirão em termos de alinhamentos, recuos e cércea ao 

invés de uma urbanização “a retalho”, introduzindo valor aos edifícios 

construir, aos logradouros a criar e ao espaço publico que com eles 

concorre (arruamentos, praças, espaços verdes), superando os 

constrangimentos apontados no quadro em anexo.----------------------- 

8.8. Assim, novamente sem prejuízo de outros procedimentos de controle 
prévio e mecanismos urbanísticos que o requerente pretenda apresentar, 

de forma a alcançar uma solução urbanística compatível com as normas 

do PDM e demais legislações em vigor, sugere-se, a título de exemplo, 

a figura do loteamento urbano abrangendo todas as parcelas do 

quarteirão, permitiria superar questões relacionadas com a 

acessibilidade viária e pedonal, bem como a definição de uma altura 

da fachada e número de pisos superior ao que agora se encontra no 

local. ------------------------------------------------------------- 

8.9. Pelas razões atras apontadas, estes serviços estão disponíveis 
para estabelecer diálogo com o(s) proprietário(s) das parcelas, de 

forma a alcançar tal desiderato, bem como outro. -------------------- 

9. PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 

9.1. Assim, julga-se que deverá ser remetida à consideração superior 
projeto de decisão desfavorável à pretensão nos termos do nº 4, do 

artigo 16º, do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação 

atual. ------------------------------------------------------------- 

9.2. Nesse sentido, deverá ser garantida a audiência dos interessados, 
nos termos do artigo 121º e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, D.L. nº 4/2015 de 7 de janeiro.---------------------- 

9.3. Deverá ainda ser comunicada a decisão tomada aos restantes 

proprietários das parcelas, nos termos do 3 e 4 do artigo 14.º do 

RJUE.--------------------------------------------------------------- 

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

Anexo I------------------------------------------------------------- 

QUADRO COM OS PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTOS:--------------------------- 
Situação existente Principais 

constrangimentos 

 

1. Acessibilidades Acesso viário exíguo 

pelo Caminho do 

Ribelas 

Circulação pedonal 

muito exígua na 

avenida Tenente 

Valadim 

Circulação automóvel 

condicionada 

futuramente na 

avenida Tenente 

Valadim 
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Dificuldade de 

garantir 

estacionamento 

privado e público em 

todas as parcelas 

 
 

2. Parcelamento da 

propriedade neste 

quarteirão 

Possível situação de 

se estar a permitir a 

reabilitação e 

construção nova num 

quarteirão onde o que 

predominam são 

empenas incolmatáveis 

 

Dificuldade de 

garantir o 

estacionamento 

privado e público em 

todas as parcelas 

Criação de 

logradouros sem 

qualidade urbanística 

e não dignificando as 

operações de 

reabilitação caso a 

caso 

 

3. Servidões e 

restrições  

Ribeiro do Ribelas- 

Linha de água e suas 

margens e eventual 

zona com risco de 

inundações e 

condicionamentos 

Fonte site APA 

 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 11.03.2019:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados no 

presente documento, sou a propor que sejam superiormente proferidos 
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competentes despachos, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação, consubstanciando um projecto de decisão conducente à 

emissão de uma informação desfavorável relativamente ao pedido de 

informação prévia em causa.------------------------------------------ 

Neste contexto, e após adopção do projecto de decisão antes proposto, 

dever-se-á notificar o requerente, nos termos e para os efeitos do 

preceituado no Art.º 121.º e seguintes, do Código de Procedimento 

Administrativo, para, querendo, vir a processo, num prazo de 10 dias, 

dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido provável da decisão acima 

anunciada. Sem prejuízo do que vem ser dito, dever-se-á ainda encetar 

a diligência preconizada na alínea 9.3, desta peça escrita.---------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.03.13. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.13. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.6. CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL – PROCESSO N.º 

180/19 – DURIENSEGAS, S.A. – RUA MARIA DO CARMO CARMONA E OUTRAS, 

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 

08.03.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- Antecedentes----------------------------------------------------- 

Por despacho da Secretária de Estado Adjunta do Ministério da Economia 

de 19 de julho de 2002, nos termos do nº 1 do artigo 13º do Decreto - 

Lei nº 374/89, de 25/10, alterado pelo Decreto-Lei nº 8/200, de 8/2, 

foi conferida à empresa DURIENSEGÁS – Sociedade Distribuidora de Gás 

Natural do Douro, S.A, a licença para exploração de uma rede autónoma 

do Pólo de Consumo de Chaves – Licença para Exploração Nº RLA/01.---- 

Nos termos do Contrato de Licença entre o Estado Português e a 

Duriensegás, S.A, e tendo em conta o disposto no nº 1 do artigo 13º 

do Decreto -Lei nº 374/89, de 25 de Outubro, com a redação que lhe foi 

conferida pelo Decreto- Lei nº 8/2000, de 8 de Fevereiro, compete à 

Licenciada a Implantação e Exploração das Infraestruturas 

correspondentes á rede de distribuição.------------------------------ 

O objeto social da sociedade anónima supra referida consiste no 

aprovisionamento e na distribuição de gás natural e outros gases 

combustíveis canalizados em regime de serviço público, incluindo a 

construção e exploração de redes locais autónomas de distribuição e o 

aprovisionamento dessas infraestruturas e equipamentos para outras 

utilizações compatíveis, bem como o exercício de todas as atividades 

direta ou indiretamente relacionadas sem prejuízo do cumprimento das 

demais obrigações expressas na lei.---------------------------------- 

A Taxa de Ocupação do Subsolo no Setor do Gás Natural resulta da 

publicação da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, que permitiu a 

criação de taxas direcionadas para a utilização e aproveitamento de 

bens do domínio público e privado municipal. Desta forma, foi dado um 

enquadramento legal da cobrança de taxa pela ocupação do subsolo às 

concessionárias de distribuição de gás.------------------------------ 
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A DURIENSEGÁS – Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Douro, S.A, 

possui garantia bancaria n.º GAR/08304205, a favor da Camara Municipal 

de Chaves, no valor de 30 800,00 euros, por forma a garantir a 

empreitada de “rede de ramais de gás natural no concelho de chaves”, 

responsabilizando-se pela entrega de quaisquer importâncias que se 

tornem necessárias, até ao valor da garantia, se aquela entidade sua 

afiançada, por falta do cumprimento do seu contrato ou quaisquer 

compromissos assumidos em consequência do mesmo, com elas não entrar 

em devido tempo. ---------------------------------------------------- 

II-Pretensão-------------------------------------------------------- 

A Duriensegás-Sociedade Distribuição de Gás Natural do Douro, S.A., 

através do requerimento n.º 478/19, vem solicitar a construção de Rede 

de Distribuição de Gás Natural numa extensão aproximada de 648,00 ml. 

III – Localização da Rede de Distribuição---------------------------- 

 
 

IV- Enquadramento Urbanístico---------------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------- 

De acordo com as localizações constantes no processo, insere-se de 

acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, na Classe 1- 

Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na Categoria 1.1-Cidade de Chaves.-- 

4.2 Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação---------------------------------------------------------- 

4.2.1- No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)------ 

A construção dos ramais de gás, nos arruamentos supra referidos, estão 

isentos de controlo prévio, enquadra-se no preceituado na alínea 

enquadra-se no preceituado na alínea e) do n.º 1 do artigo 7º5 do Dec-

                                                           
5 Artigo 7.º Operações urbanísticas promovidas pela Administração 

Pública------------------------------------------------------------- 

1 — Estão igualmente isentas de controlo prévio---------------------- 
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Lei 136/2014, de 9 de Setembro - Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE).-------------------------------------------------- 

4.2.2- No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal--------------------------------------------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1   do artigo 3º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo 

do Domínio Público Municipal.---------------------------------------- 

V – Análise Processual----------------------------------------------- 

De acordo com o artigo 7º, nº 1 alínea e) do Decreto -Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº 

136/2014, de 9 de setembro, estão isentas de controlo prévio/ licença 

ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os trabalhos 

promovidos por entidades concessionárias de obras ou serviços 

públicos, quando se reconduzam à prossecução do objeto da concessão; 

No entanto, de acordo com, nº 2 do artigo 7º6do Decreto -Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº 

136/2014, de 9 de setembro, apesar de estar isentas de controlo prévio/ 

licença ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os 

trabalhos promovidos por entidades concessionárias de obras de 

serviços públicos, ficam sujeitas a parecer vinculativo da Camara 

Municipal.---------------------------------------------------------- 

A pretensão enquadra-se, ainda, no disposto no nº 1 do artigo 2º do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, as obras e trabalhos, necessários à construção, alteração, 

substituição, manutenção ou reparação de redes elétricas e outras no 

concelho de Chaves.-------------------------------------------------- 

Assim, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 3.º7 Regulamento de 

Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal, os trabalhos 

a realizar no subsolo do domínio público municipal do concelho de 

Chaves, carece de licença municipal, devendo estar instruído ainda com 

os elementos constantes no artigo 4.º8 do retrocitado diploma.-------  

                                                           

e) As obras de edificação ou de demolição e os trabalhos promovidos 

por entidades concessionárias de obras ou serviços públicos, quando 

se reconduzam à prossecução do objeto da concessão;------------------ 
6 2 — A execução das operações urbanísticas previstas no número 

anterior, com exceção das promovidas pelos municípios, fica sujeita a 

parecer prévio não vinculativo da câmara municipal, que deve ser 

emitido no prazo de 20 dias a contar da data da receção do respetivo 

pedido.------------------------------------------------------------- 
7 Artigo 3º. Licença Municipal--------------------------------------- 

1. A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

excepção do disposto no artigo 13º. do presente Regulamento e dos 

casos de isenção expressamente previstos.---------------------------- 
8 Artigo 4º Instrução do pedido de licenciamento--------------------- 

1. O pedido de licenciamento é dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal de Chaves, sob a forma de requerimento e é instruído com os 

seguintes elementos:------------------------------------------------ 

a) Planta de localização;-------------------------------------------- 

b) Projecto da obra a efectuar, apresentado em quadruplicado;-------- 

c) Declaração e termo de responsabilidade dos técnicos autores dos 

projectos;---------------------------------------------------------- 

d) Plano de segurança da obra que incluirá, sempre que necessário, 

plano de alteração da circulação rodoviária;------------------------- 

e) Orçamento correspondente ao valor da obra a efectuar.------------- 
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A pretensão, construção de rede de distribuição de gás natural numa 

extensão de 648,00 ml, não se enquadra no n.º1 do artigo 13.º do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, isto é  não respeita a ocupação de espaço público, por 

intervenção, no máximo de 10,00 m e com duração inferior a uma semana, 

pelo que carece de licenciamento municipal.-------------------------- 

O processo em causa encontra-se instruído nos termos da legislação em 

vigor com as necessárias adaptações conforme o disposto n.º 6.º9 da 

Portaria 216/2008, de 22 de 3 de Março. -----------------------------

O promotor teria de apresentar uma caução, face ao disposto no artigo 

11º10 e ponto 2 do artigo 5º11 do “Regulamento de Obras e Trabalhos no 

Subsolo do Domínio Publico Municipal”, ------------------------------ 

A caução pode ser prestada através de garantia bancária, depósito 

bancário ou seguro-caução a favor da Câmara Municipal de Chaves, que 

no caso concreto possui garantia bancaria, garantia n.º GAR/08304205, 

pelo que cumpre a legislação o disposto no n.º2 do artigo 11.º 

                                                           

2. No requerimento previsto no número anterior deverão 

obrigatoriamente constar:------------------------------------------- 

a) O prazo previsto para a execução dos trabalhos;------------------- 

b) O faseamento dos trabalhos, quando se justifique;----------------- 

c) A data do início e conclusão da obra.----------------------------- 

3. No caso em que seja exigível o prévio pagamento de taxas, o pedido 

de licenciamento deve ainda ser acompanhado das seguintes indicações: 

a) Pavimentos afectados: dimensões (comprimento e largura) e número 

de dias;------------------------------------------------------------ 

b) Tubagens: diâmetro e extensão;------------------------------------ 

c) Armários: área e número de meses da ocupação.--------------------- 
9 6.º Alvará de outras operações urbanísticas------------------------ 

O pedido de emissão de alvará referente a outras operações urbanísticas 

deve ser instruído com os elementos constantes dos números anteriores 

que se mostrem adequados ao tipo de operação.------------------------ 
10 Artigo 11º. Caução------------------------------------------------ 

1. A caução prevista no nº. 2, do artigo 5º, do presente Regulamento, 

destina-se a assegurar:---------------------------------------------- 

a) A boa execução das obras;----------------------------------------- 

b) O reembolso das despesas suportadas pela Câmara Municipal de Chaves 

em caso de substituição na execução das obras;----------------------- 

c) O ressarcimento por danos provocados durante a execução das obras. 

2. A caução é prestada através de garantia bancária, depósito bancário 

ou seguro-caução a favor da Câmara Municipal de Chaves, sob condição 

de actualização nos seguintes casos:--------------------------------- 

a) Reforço, por deliberação fundamentada, sempre que a mesma se mostre 

insuficiente para garantia de conclusão dos trabalhos, tenha havido 

prorrogação do prazo para conclusão das obras ou um agravamento 

relevante dos custos da obra em relação ao valor inicialmente 

orçamentado;-------------------------------------------------------- 

b) Redução, a requerimento do interessado, em conformidade com o 

andamento dos trabalhos.--------------------------------------------- 

3. O montante da caução será igual ao valor orçamentado para a obra 

ou trabalhos a realizar.--------------------------------------------- 
11 Artigo 5º. Deliberação-------------------------------------------- 

2. Com o deferimento do pedido de licenciamento a Câmara Municipal de 

Chaves fixa as condições técnicas que entenda necessárias observar 

para a execução da obra ou trabalhos, o prazo para a sua conclusão e 

o montante da caução a prestar.-------------------------------------- 
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Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Publico 

Municipal”.--------------------------------------------------------- 

VI – Considerações da Proposta de Decisão---------------------------- 

Para cumprimento do solicitado, foram analisados os elementos 

instrutórios do processo de modo a se poder quantificar os trabalhos 

resultantes das intervenções, quer no subsolo, quer ao nível dos 

pavimentos. -------------------------------------------------------- 

Da análise efetuada, verifica-se que a intervenção solicitada consiste 

na abertura e tapamento de vala, e reposição dos pavimentos.--------- 

Os aterros devem ficar devidamente compactados, de modo a prevenir e 

evitar qualquer assentamento no pavimento e garantir ou melhorar, 

assim as condições inicialmente existentes. Os remates de ligação com 

as zonas não intervencionadas devem ser devidamente executados, bem 

nivelados e com cortes retos, de modo a que o acabamento final fique 

o mais perfeito e enquadrado possível com o existente. -------------- 

Neste sentido, devem ser respeitadas todas as normas e decretos 

existentes sobre a forma de execução de cada um dos trabalhos, 

assegurar a validade dos respetivos seguros, bem como a forma de 

sinalização e segurança dos locais a intervir.----------------------- 

VII – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa referente:------------------------------------------- 

1- Deferimento do pedido de licenciamento referente à ocupação de 

espaço público, com a realização de trabalhos na via pública, 

designadamente proceder à construção de Rede de Distribuição de Gás 

Natural numa extensão aproximada de 648,00 ml, em Chaves.------------ 

VIII – Das Taxas Devidas pela Ocupação de espaço Publico------------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

artigo 68.º do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e Tabela de Taxas 

Diversas, a aplicar no concelho de Chaves, foi efetivada de acordo com 

os seguintes mapas de medição:--------------------------------------- 

OBRAS NO SUBSOLO EM ESPAÇO DE DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL 

  Descrição Un./ML Taxa Valor 

Capítulo I Serviços, Atividades e Licenciamentos Diversos    

Secção III 

Ocupação do Espaço Aéreo, solo e Subsolo de 

Domínio Publico e Privado Municipal       

ARTIGO 17º 

Pela apreciação do pedido de ocupação de espaço 

publico-regime geral de ocupação de espaço 

publico   1,00 55,60 € 

 

 

 

 

55,60 € 

ARTIGO 18.º 

Pela emissão de licença de ocupação do espaço 

aéreo, solo e subsolo de domínio Municipal 

 1,00 11,10 € 

 

11,10 € 

Subsecção IV 

Emissão de Titulo (alvará ou recibo de 

admissão)     
  

ARTIGO 66º 

Licença ou admissão de comunicação previa em 

obras     

  

 16 

Prazo de execução da obra, por cada mês ou 

fração  
3,00 12,20 € 36,60 € 

  TOTAL      103,30 € 
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IX – Considerações para emissão do título---------------------------- 

Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas, previstas no n.º 

1 do art.º 712 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal, no valor de 103,30 €.----------------------------- 

Dê-se conhecimento da presente informação à Divisão de Obras Publicas 

dos trabalhos a levar a efeito pela Duriensegás-Sociedade Distribuição 

de Gás Natural do Douro, S.A para os fins convenientes.-------------- 

Deverá, ainda dar-se conhecimento à Polícia de Segurança Pública da 

via que vai ser intervencionada com a passagem de ramais de ligação 

de gás, e que a empresa dará conhecimento do início e prazo para a sua 

execução. ---------------------------------------------------------- 

Comunique-se à empresa Duriensegás-Sociedade Distribuição de Gás 

Natural do Douro, S.A que no fim de cada ano civil, deverá apresentar 

em suporte informático devidamente georreferenciados ao Datum ETRS 89, 

nos termos do n.º 3 do artigo 1313º do RMUE, a fim de ser remetido ao 

Sector de Sistemas de Informação Geográfica para efeitos de cadastro 

desta infraestrutura e para posterior cálculo da respetiva renda anual 

a ser paga pela empresa, de acordo com o disposto no nº8 do artigo 20º 

do Regulamento de Taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento 

Diversos.----------------------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 08.03.2019:--------------- 

Visto. 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 conducente ao deferimento do pedido de ocupação de 

espaço do domínio público, com vista à execução de uma rede de 

                                                           
12 Artigo 7º.Alvará-------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves emite o alvará de licença no prazo de 

trinta dias a contar da data de apresentação do requerimento e desde 

que se encontrem pagas as taxas devidas e prestada caução.----------- 
13.3 — Os elementos indicados no número anterior (peças escritas e desenhadas) deverão também ser apresentados 

em suporte digital — CD — nos seguintes termos:---------------------------- 

c) O levantamento topográfico e a planta de implantação (obras de 

edificação) ou a planta de síntese (operações de loteamento e obras 

de urbanização) também deverão ser apresentadas no formato DWG 

(extensão dos arquivos da Autodesk), gravados na versão de AUTOCAD 

2000, de forma a compatibilizar -se com os principais aplicativos em 

uso na autarquia, incluindo software livre (Opensource), ou de código 

aberto, devendo ainda estar georreferenciados, com ligação à rede 

geodésica nacional, recorrendo ao Sistema de referência PT -

TM06/ETRS89, de acordo os parâmetros de projeção disponibilizados pela 

DGT no seu site na Web: 

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_

de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrest

rial_reference_system_1989_2;--------------------------------------- 

d) As plantas de Implantação/Síntese deverão ser elaboradas sobre 

levantamento topográfico, contendo ainda informação sobre a área 

envolvente da parcela, representando elementos físicos identificáveis 

no local e/ou edificações que permitam definir os parâmetros de 

edificabilidade;---------------------------------------------------- 

SIG — Levantamento topográfico e planta de implantação ou a planta de 

síntese (formato DWG);----------------------------------------------- 

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/
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infraestruturas de gás no Bairro Marechal Carmona, em Chaves, nos 

termos e para os efeitos expressos nos itens VI a IX deste documento.- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.03.13. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.13. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.7. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL COM 3 ARMAZÉNS DESTINADOS A COMÉRCIO E/OU 

SERVIÇOS, PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES – PROCESSO 

N.º 659/18 – ORLANDO PEÃO SÁ – LUGAR DE SERRINHA, FREGUESIA DE OUTEIRO 

SECO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA 

SRA. ENG.ª MARIA JOÃO CHAVES DATADA DE 01.03.2019. 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Introdução ---------------------------------------------------- 

1.1. Pretensão do requerente --------------------------------------- 
 Vem o Sr. Orlando Peon se Sá na qualidade de proprietário através 

do requerimento nº485/19 referente ao processo n.659/18 apresentar nos 

termos do nº4 do artigo 20 do RJUE (Regime jurídico de edificações e 

urbanização) projetos de especialidade com vista ao licenciamento de 

uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, na obra de 

edificação de 3 imoveis destinados a armazéns de uso comercial e/ou 

serviços no lugar da Serrinha, Outeiro Seco.------------------------- 

1.2. Antecedentes(Aprovação projeto de arquitetura)----------------- 
A 30 de outubro ultimo foi superiormente aprovado por deliberação 

camarária o projeto de arquitetura do imóvel acima referenciado, numa 

área bruta total de 2225m2.------------------------------------------ 

2. Análise ------------------------------------------------------- 

2.1. Instrução do processo------------------------------------------ 
 A instrução do processo segue o disposto no n.º 16 do ponto III, 

do Anexo I, da Portaria 113/2015.------------------------------------ 

3. Proposta de decisão----------------------------------------------- 

Pelo exposto, e nos termos do artigo nº23 do RJUE propõe-se o 

deferimento do pedido de licenciamento solicitado.------------------- 

Caso superiormente seja deferido o presente pedido de licenciamento, 

considera-se que :--------------------------------------------------- 

Dispõe o requerente do prazo de 1 ano para requerer e emissão do 

respetivo alvará de construção, de acordo com o n.º 1 do artigo 76.º 

do RJUE, devendo para o efeito anexar os elementos constantes no n.º 

1 do art.º 3 da Portaria n.º 216- E/2008, de 3 de Março.------------- 

Informe-se ainda o requerente que nos termos do artigo nº117 do RJUE 

e em conformidade com o Regulamento de liquidação e cobrança de taxas 

municipais devidas pela realização de operações urbanísticas para o 

concelho de Chaves foi efetivada a sua liquidação de acordo com mapa 

de medição em anexo e cujo valor total é de 12 004,48€.-------------- 

Taxas administrativas (artigo n.º66)--------------------------------- 

 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    
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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 (taxa geral)   66,80 € 

n.º 4 
Para comércio, serviços, acresce ao valor referido em 

1., por unidade de ocupação 

   

c) 
 Superior a 2000 m2 de área bruta de construção 1 556,55 € 556,55 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 24 12,20 € 292,80 € 

 TOTAL    916,15 € 

 

 Taxa de infraestruturas urbanísticas (T)       

QUADRO I    custos (C)   

  s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

Faixa de rodagem - Betão betuminoso  8  19.33 154.64 €/m 

REDE DE ÁGUA 1  21.61  21.61 €/m 

REDE DE ESGOTOS 1  34.12  34.12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1  45.49  45.49 €/m 

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

m - frente do terreno que confronta com a via pública 
    173.35  

N - número de pisos     1  

Edifícios destinados exclusivamente . a fins comerciais        

 - alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º        

T = C x m x [0.25 + 0.05 (N-1)]    T = 11,088.33  € 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 04.03.2019:--------------- 

Visto. 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 conducente ao deferimento do pedido de licenciamento 

da operação urbanística em causa (Edificação de um imóvel constituído 

por três armazéns, sito no Lugar da Serrinha, da Freguesia de Outeiro 

Seco), nos termos e para os efeitos expressos no item “3.Proposta de 

Decisão”, deste documento.------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.03.13. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.13. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.8. ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE FRAÇÃO AUTÓNOMA DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO, 

PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 470/18 – AURÉLIA MARIA FERNANDES 

TEIXEIRA DE ALMEIDA – RUA DO BOM AR, N.º 8, FREGUESIA DE VILAR DE 

Taxa de infraestruturas urbanísticas TI  11 088.33€ 

Taxas administrativas  TA 916.15€ 

Valor global da liquidação de taxas  TI+TA 12 004,48€ 
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NANTES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DA SRA. ENG.ª VICTÓRIA ALMEIDA DATADA DE 04.03.2019. 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Na sequência do nosso oficio nº 313/DGOT/2018,, de 2018/07/31 e tendo 

em vista a legalização de obras de “alteração”/ampliação (já 

executadas), referente à fração autónoma, designada pela letra “ B”, 

de um edifício de R/C e 1º andar, com Licença inicial n.º 567, passada 

em 23 de agosto de 1985, cumulativamente na legalização de obras de 

construção de um edifício complementar da edificação principal, 

composto de R/C destinada a cozinha, arrumos e uma pequena adega, com 

cota a baixo da soleira do referido edifício complementar, designado 

piso -1, também já concluídas vem a requerente citada em epígrafe, na 

qualidade de proprietária e na qualidade e comproprietária das partes 

comuns, de uma casa de habitação, em regime  de compropriedade a 

coberto do requerimento registado nesta unidade orgânica com o n.º 

2691/18, em 29 de dezembro de 2018, requer a junção dos seguintes 

elementos ao processo nº 470/18:------------------------------------- 

 Documento de legitimidade, isto é, qualquer documento a autorizar 

a parte, considerando que o prédio em causa se encontra constituído 

em regime de compropriedade; ---------------------------------------- 

 Aditamento ao projeto de arquitetura, nomeadamente na retificação 

da altura da chaminé proveniente da cozinha, da edificação principal, 

assim como, da chaminé do edifício complementar da edificação 

principal, para cumprimento do disposto no artigo 113.º do capítulo 

VI, sob a epígrafe “evacuação dos fumos e gases” do Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 

de Agosto de 1951, com as posteriores alterações, RGEU;-------------- 

 Peça desenhada intitulada “fotografias Rua do Bom Ar – 

Enquadramento da Moradia com Vizinhança”----------------------------- 

 Plano de acessibilidades;-------------------------------------- 

 Projeto de arranjos exteriores, ------------------------------- 

 Projeto de condicionamento acústico;--------------------------- 

 Projeto de drenagem de águas residuais retificado por forma a 

prever a ligação das águas residuais ao 

Sistema Público de Drenagem de Águas Residuais existente;------------ 

 Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos 

quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis;--------------------------------------------------------- 

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil 

dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, --------- 

 Fatura do Gás;------------------------------------------------- 

 CD.------------------------------------------------------------ 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO------------------------------------------- 

2.1 De acordo com Certidão da Conservatória do registo predial de 

Chaves, apresentado, o prédio urbano sobre o qual recai a presente 

operação urbanística, situa-se em Cubal, encontra-se inscrito na 

matriz sob o artigo nº920, da freguesia de Vilar de Nantes possuindo 

uma área total de 2016,48m2, área coberta de 287,48m2, composto de casa 

de rés do chão e andar e logradouro, confronta de norte, sul e ponte 

com caminho público e de nascente com Eduardo Rodrigues.------------- 

2.2 Face à caderneta predial urbana impressa no serviço de finanças em 

2017/03/24, apresentada, o prédio urbano situado na Rua do Bom Ar, 

n.º10, freguesia de Vilar de Nantes, descrito de casa de habitação, 
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em regime de propriedade horizontal, composta de R/C e 1.º andar, 

direitos e R/C e 1.º andar, esquerdos com logradouro, com uma área 

total do terreno de 2.016,48 m2, área de implantação de 287,48 m2, área 

de terreno integrante das frações 1729,00 m2 , inscrito na matriz da 

referida freguesia sob o artigo nº920NIP.---------------------------- 

3. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

Foram detetados os seguintes processos: ----------------------------- 

3.1 Processo de licenciamento n. º485/85, em nome de António Lucas 

Gonçalves de Almeida, para abertura e enchimento de caboucos de uma 

moradia, sito no lugar do Cubal, freguesia de Vilar de Nantes, dando 

origem à licença n. º567, passada em 23 de agosto de 1985;----------- 

3.2 Processo de licenciamento n. º249/86, em nome de António Lucas 

Gonçalves de Almeida e averbado em nome de António Pereira Calvão, 

para construção de uma moradia com 376,99m2, dando origem à licença 

n.º 365, passada em 01 de julho de 1986 e posteriores prorrogações 

autorizadas pelas licenças nº603, de 26/08/1988 e 730, de 28/08/1989;- 

3.3 Processo de licenciamento n. º1208/94, em nome de António Lucas 

Gonçalves de Almeida e averbado em nome de António Pereira Calvão, 

referente à continuação da obra licenciada sob o n.º621/93,  dando 

origem à licença n.º 134/95, emitido em 15 de março de 1995  e 

posteriores prorrogações autorizadas pelas licenças nº2, de 

02/01/1966, n.º 22/96, de 02/01/1997 e 634, de 20/10/1998;----------- 

3.4 Processo de licenciamento n. º1573/93, em nome de António Lucas 

Gonçalves de Almeida e averbado em nome de António Pereira Calvão, 

dando origem à licença n.º 621/93, emitida em 15 de setembro de 1993, 

para “aditamento ao projeto licenciado sob o n. º567/85, com área 

adicional de 257,40m2;----------------------------------------------- 

3.5 Processo n.º 1044/94, em nome de António Pereira Calvão, que deu 

origem à licença n.º 77/96, emitida em 21/02/1996 e posterior 

prorrogação, autorizada pelo alvará de licenças nº628, de 27/11/1996, 

tendo em vista a “Continuação da obra licenciada sob o n. º621/93 – 

Fração “B”---------------------------------------------------------- 

3.6 Processo de 1994, Certidão de propriedade horizontal (o prédio foi 

constituído em regime de propriedade horizontal com duas frações, 

sendo “fração designada pela letra “B”, de António Lucas Gonçalves de 

Almeida – casado com Aurélia Maria Fernandes Teixeira, ora requerente 

e fração designada pela letra “A” de António Pereira Calvão.--------- 

3.7 Processo n. º213/17, para vistoria para concessão de autorização 

de utilização da habitação, fração “B”, licenciada com as licenças 

n.º365/86, 621/93 e 134/95, requerida pela Sra. Aurélia Maria 

Fernandes Teixeira de Almeida, ora requerente. A comissão 

de vistoria verificou que obra não foi executada de acordo com 

o projeto aprovado pelo que foi proposto o indeferimento do 

requerimento de autorização de utilização.-------------------------- 

3.8 Face ao proposto na informação n.º37/SAA/2018, de 16/01/2018, o 

processo foi encaminhado para a Divisão de Administração e 

Fiscalização, para os fins tidos por convenientes, no qual recaiu a 

informação n.º48/DAF/FISC/2018,  datada de 09/03/2018, da qual tomou 

conhecimento pessoal em 10/04/2018.---------------------------------- 

3.9 Participação n.º30/2018, datada de 10/04/2018, do processo 

48/FIS/2018.-------------------------------------------------------- 

4. INSTRUÇÃO DO PEDIDO----------------------------------------------- 

Da análise da instrução do processo verifica-se que a requerente tem 

legitimidade e o mesmo se encontra instruído com os requisitos 

necessários à instrução de um procedimento.-------------------------- 

São apresentados os termos de responsabilidade do coordenador do 

projeto de arquitetura, da coordenação de projeto e arranjos 
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exteriores, declaração de responsabilidade de compatibilidade entre 

papel e formato digital, digital, do plano de acessibilidades e ainda 

declaração do topógrafo atestando a conformidade com os elementos 

cadastrais;--------------------------------------------------------- 

5. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------- 

5.1 No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação e Regulamento 

Municipal----------------------------------------------------------- 

A pretensão, consubstanciada a reposição da legalidade urbanística de 

uma operação urbanística ilegal, isto é, obras de ampliação e de 

construção sem os respetivos atos administrativos de controlo prévio, 

enquadra-se no disposto nos artigos n.º 102 e 102.º-A, do RJUE, em 

articulação com o  artigo 73.º-C, sob a epígrafe, “Procedimento de 

legalização de operações urbanísticas”, do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da edificação, publicado em Diário da Republica, 2.ª 

série – N.º 207-22, de outubro de 2015, através do regulamento n. 

º732/2015, RMUE, por sua vez precedido de vistoria municipal, 

realizada pela comissão municipal responsável, em conformidade com o 

n.º6 do artigo 73.º-C do Regulamento Municipal de urbanização e 

Edificação, (o referido Auto de Vistoria encontra-se em anexo á 

presente informação).----------------------------------------------- 

5.2. Nos instrumentos de Gestão Territorial-------------------------- 

a) Nos termos da planta de ordenamento do território do Plano de 

Diretor Municipal de Chaves em vigor, PDM, o prédio objeto de análise 

situa-se em solo urbano e urbanizável da Freguesia de Vilar de Nantes, 

na categoria 1.3, aglomerado de Nantes.------------------------------ 

b) Por outro lado, atenta à planta de condicionantes do PDM, carta 

47B, o local não está abrangido por qualquer servidão ou restrição de 

utilidade pública.-------------------------------------------------- 

6. APRECIAÇÃO TÉCNICA (de acordo com a legislação em vigor)---------- 

5.1 Quanto ás regras de edificabilidade------------------------------ 

Trata-se de um edifício preexistente com licença inicial n.º 567, 

passada em 23 de agosto de 1985, relativo referente à fração autónoma 

designada pela letra “B”, de R/C e 1º andar, com a área total 

licenciada de ( 257,40m2). As obras de alteração/ampliação a 

legalizar, no referente á edificação principal, implicam apenas 

alterações na compartimentação interior e ligeiras alterações de 

fachada, bem como aumento da área total de construção (88,64m2). No 

referente ás obras de construção a legalizar, do edifício complementar 

da edificação principal, “edificação anexa”, composto de R/C destinada 

a cozinha, arrumos e uma pequena adega, com cota a baixo da soleira 

do referido edifício complementar, designado piso -1, também já 

concluídas, implica a legalização de uma área de 99,62m2.------------ 

Na categoria de espaços, em que se insere o prédio, aplicam-se os 

parâmetros urbanísticos plasmadas na alínea a), do n. º2, do artigo 

19, do Regulamento do PDM de Chaves e posteriores alterações, ou seja, 

a edificabilidade do prédio é dada pela área bruta de construção, é 

em função do comprimento da moda da cércea e dos alinhamentos e recuos 

dominantes existentes e a manter na frente urbana em que se insere o 

prédio, neste contexto e tendo por base o estudo da envolvente, 

intitulada” enquadramento da moradia com a vizinhança e documentação 

fotográfica anexa, apresentado pela interessada (folha n.º 152 do 

processo), tenho para mim que a edificação cumpre as regras de 

edificabilidade, consagradas no artigo 19. do regulamento.----------- 

7.2 Quanto ás infraestruturas---------------------------------------- 

O local está satisfatoriamente infraestruturado.--------------------- 

7.3 Do cumprimento das normas técnicas para pessoas com mobilidade 

condicionada, DL nº163/2006, de 8 de Agosto.------------------------- 
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O plano de acessibilidades está instruído com termo de 

responsabilidade do seu autor, pelo que nos termos do disposto no nº 

2, do artigo 3º do DL nº 163/16, de 8 de Agosto, alterado pelo DL n.º 

136/14, de 9 de Setembro, está dispensada a sua apreciação prévia, 

pelo que se consideram cumpridos os requisitos técnicos de 

acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada.---------------- 

7.4 Quanto aos espaços destinados ao estacionamento de veículos 

automóveis---------------------------------------------------------- 

A garagem e logradouro garantem o n.º mínimo de lugares de 

estacionamento, conforme prevê, a alínea b), do n.º3, do artigo 12.º, 

do Regulamento do PDM em vigor, cumulativamente com os artigos 39.º e 

40.º do RMUE.-------------------------------------------------------- 

7.5 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 artigo 20º do RJUE, está dispensada a 

verificação do interior da edificação.------------------------------- 

8. 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:------------------------------------------------------ 

8.1 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;------------------------------------- 

8.2 Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no 

projeto a que se faz referencia e reconhecer que se encontram 

preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do respetivo 

alvará de autorização de utilização do imóvel;----------------------- 

8.3 Caso a Câmara municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização, das obras de ampliação da habitação unifamiliar e das 

obras de construção, do edifício complementar da edificação principal, 

“edificação anexa”, composto de R/C destinada a cozinha, arrumos e uma 

pequena adega, com cota a baixo da soleira do referido edifício 

complementar, designado piso -1, a interessada deverá, nos termos do 

preceituado no n.º14, do artigo 73.º-C, do RMUE, requerer, num prazo 

de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará de autorização de 

utilização, instruído de acordo com o n.º5, do artigo 73.º-C, do mesmo 

preceito regulamentar, assim como, apresentar o CD devidamente 

georreferenciado. -------------------------------------------------- 

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

TABELAS COM O CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 

Habitação unifamiliar e anexo (áreas em m2) 

 
I - Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)------------ 

Uma vez que a área ampliada, na moradia unifamiliar existente é 

superior a 20mº2, há lugar ao cálculo de taxas corresponde ás 

infraestruturas urbanísticas, de acordo com o previsto no n. º3, do 
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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, regulamento nº 314/2010.- 

 
II -  Cálculo das taxas administrativas de licenciamento 

As taxas administrativas previstas na Tabela anexa ao Regulamento nº 

314/2010, referentes ao licenciamento, objeto de análise corresponde 

ao valor de 489,41 € (quatrocentos e oitenta e nove Euros e quarenta 

e um cêntimo), conforme descriminado na tabela com o cálculo das taxas 

administrativas que se anexa à presente informação.------------------ 

(artigo n.º66 da subseção IV) 

 
 

TOTAL A PAGAR…………………………………………………………. ∑133,39 € + 489,41 € = 622.80 € 
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À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 06.03.2019:--------------- 

Visto. 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 respectivo alvará de autorização de utilização do imóvel 

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

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.03.13. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.13. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.9. ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE 

LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 331/09 – MOISÉS MELO CRUZ – LUGAR DO REDUTO, 

FREGUESIA DE STO. ESTÊVÃO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

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

22.02.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Introdução----------------------------------------------------- 

1.1. Pretensão do requerente---------------------------------------- 
Vem o Sr. Moisés Melo Cruz  na qualidade de proprietária através do 

requerimento nº 297/19 e referente  ao processo n.º331/09 solicitar  

nos termos do disposto no artigo 9º e 102º-A do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (doravante designado por RJUE) bem como 

do artigo 73-C do Regulamento Municipal de urbanização e edificação 

para o concelho de Chaves(RMUE) , a  legalização  de obra de alteração 

de um edifício destinado a habitação  e com licença inicial nº60/10 

sita no lugar do Reduto, Santo Estevão.------------------------------ 

Por requerimento nº397/19 são apresentados elementos(peças escritas e 

desenhadas  de forma a proceder em obra a alterações em fachadas  

nomeadamente  através de pintura em cor branca de cornijas, molduras 

de vãos e de um   pano de parede  bem como de proceder à eliminação 

de todas as portadas exteriores  de cor castanha e figuras em granito 

sobre pilares junto ao portão  .Para o efeito o requerente apresenta 

um prazo de 30 dias para a conclusão das mesmas donde, e para o pedido 

em análise  a legalização será precedida nos termos do ponto 4 do 

artigo 73º-C de emissão de licença especial.------------------------- 

1.2. Antecedentes -------------------------------------------------- 
Por compulsa em arquivo municipal verificou-se que em relação ao 

processo existe :---------------------------------------------------- 

 Por requerimento nº2766/09 o peticionário solicitada a aprovação 

do projeto de arquitetura, tendo sido alterado por requerimento 

nº312/10 que culminou na licença de obras nº60/2010 referente a obras 
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de reconstrução/alteração de um edifício de r/c e andar com uma área 

bruta de construção 255,26 m2. --------------------------------------  

 Por verificação do não cumprimento em obra do projeto aprovado 

foi apresentado a 14 de maio de 2012 novo projeto de arquitetura 

através de requerimento nº1095/12. Tendo este sido indeferido por ser 

em todo semelhante ao inicialmente apresentado.---------------------- 

2. Enquadramento da pretensão-------------------------------------                                                                                                                         

2.1. - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação------------ 
O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 

artigo 102.º- A do RJUE---------------------------------------------- 

2.2. - Nos Regulamentos Municipais---------------------------------- 
O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.ºC -Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas do Regulamento n.º732/2015  

o qual procedeu à Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação (de seguida designado por RMUE).Refira-se que por este 

articulado ,nomeadamente o disposto no seu nº3 a legalização de 

operação urbanística de edificação será titulada por alvará de 

utilização, no qual deverá constar menção expressa que o edifício a 

que respeita foi objeto de legalização. ----------------------------- 

2.3. - Nos instrumentos de Gestão Territorial----------------------- 
Tendo em conta a demarcação constante nas plantas de localização à 

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

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

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

classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros 

Aglomerados -------------------------------------------------------- 

3. Analise do pedido---------------------------------------------- 

3.1. Breve descrição do pedido-------------------------------------- 
Por leitura dos elementos apensos ao requerimento n.º 297/19 é 

proposto:----------------------------------------------------------- 

 legalização das obras no edifício principal (inicialmente 

licenciado com alvará nº 60/10) consubstanciada na :----------------- 

o ampliação da área de construção pelo aproveitamento do piso -

1(cave) em 106.32m2 ficando este edifício com uma área bruta de 

construção de 385.42m2.---------------------------------------------- 

o redimensionamento dos vãos e colocação de portadas exteriores-- 

o eliminação de vão de escadas junto à fachada sul--------------- 

o reconfiguração das escadas no tardoz do edifício--------------- 

o Reorganização de espaço no interior do edifício---------------- 

 legalização de dois anexos com as áreas de 23.46m2 e 102.46m2-- 

 Pela apresentação da certidão de registo predial verifica-se 

ainda que o prédio onde a construção se insere, possui agora uma área 

de   935.8m2.-------------------------------------------------------- 

  No essencial as alterações encontram-se resumidas no seguinte 

quadro:------------------------------------------------------------- 
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3.2. 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, 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 

3.3. Analise da pretensão no refente ao presente licença especial de 
legalização -------------------------------------------------------- 

Pelos requerimentos o proponente pretende proceder à legalização de 

obras cujos valores numéricos se encontram descritos no ponto 3.1.--- 

A edificabilidade, inserida em parcelas não submetidas à disciplina 

dos instrumentos urbanísticos (projetos de loteamentos ou planos de 

urbanização) cumpre o nº2 do artigo 19 do regulamento do PDM a saber: 

Face ao tipo de construção dispersa existente na envolvente, 

constituído por moradias isoladas com anexos não se deverá aplicar a 

“moda da cércea “ como parâmetro urbanístico essencial mas sim e ainda nos 

termos da  alínea a1) do artigo 19 do regulamento do PDM os seguintes 

parâmetros correspondente à classe U3 .---------------------------------- 

  O índice de construção resultante Ic=0,55m2/m2(511.34/935.80) é 

inferior ao máximo permitido para o local de Ic =0,8m2/m2.----------- 

 A altura da edificação “principal” é de 7.17m também inferior a 

7,5m que é o máximo permitido.--------------------------------------- 

 o nº de pisos é igual ao máximo admissível de dois acima da cota 

de soleira.--------------------------------------------------------- 

Verifica-se ainda que a área total de implantação do edifício é 

inferior a 65% da área do terreno cumprindo assim a alínea d) do mesmo 

articulado.--------------------------------------------------------- 

Cabe ainda referir que por requerimento n.º397/19  foram apresentados 

elementos de forma a proceder em obra a alterações em fachadas  

nomeadamente  pintura em cor branca de cornijas, molduras de vãos e 

de um   pano de parede  bem como de proceder à eliminação de todas as 

portadas exteriores  de cor castanha . Esta solução teve em vista a 

diminuição de impacto negativo provocado pelo aplicação no exterior 

de alvenaria de granito e das portadas em alumínio lacado de cor 

castanha. Para a efetuação dos trabalhos o requerente apresenta um 

prazo de 30 dias para a conclusão das mesmas donde, e para o pedido 

em análise a legalização será precedida nos termos do ponto 4 do artigo 

73º-C de emissão de licença especial.-------------------------------- 

4. Parecer-------------------------------------------------------- 

Face ao anteriormente citado verifica-se que :----------------------- 

 O projeto apresentado e de acordo com o acima citado cumpre as 

condições definidas no Plano diretor municipal, RMUE, RGEU e demais 

legislação em vigor.------------------------------------------------- 

 cumpre o especificado no regulamento do Plano diretor municipal.- 

 O plano de acessibilidades, subscrito pelo técnico autor do 

mesmo, cumpre as normas técnicas para pessoas com mobilidade 

condicionada, pelo que se encontra em conformidade com o disposto no 

capítulo 2 do DL nº163/2006, de 8 de Agosto. ------------------------ 

 São prevista 4 lugares de estacionamento sendo 1 dentro de 

garagem cumprindo o previstos nas alíneas a) e b) do nº3 do Artigo 12º 

do Regulamento do PDM.----------------------------------------------- 

 O projeto de arquitetura está de acordo com o estipulado no nº1 

e 2 do art. 20º do RJUE.--------------------------------------------- 

 O plano de acessibilidades, subscrito pelo técnico autor do 

mesmo, cumpre as normas técnicas para pessoas com mobilidade 
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condicionada, pelo que se encontra em conformidade com o disposto no 

capítulo 2 do DL nº163/2006, de 8 de Agosto. ------------------------ 

 A instrução do processo segue o disposto no n.º 16 do ponto III, 

do Anexo I, da Portaria 113/2015, encontra-se ora anexados com todos 

os projetos de engenharia de especialidades inerentes à obra.-------- 

Dado se tratar de uma licença especial de legalização o requerente 

apresenta uma calendarização de 1 mês.------------------------------- 

Por a pretensão do requerente se encontrar devidamente instruída, face 

ao qual e nos termos do nº12 do artigo 73-C considera-se que poderá 

ser dispensada a realização de vistoria prévia de legalização.------- 

5. Proposta de decisão ------------------------------------------- 

Pelo exposto, nos pontos 3 e 4 propõe-se o deferimento do pedido de 

licença especial de legalização no referente à alteração à LO nº 

26/2010 de um imóvel destinado a habitação e dos dois anexos de apoio.- 

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;----------------------------------------------------- 

Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido, o 

interessado dispõe o requerente do prazo de 30 dias para requerer e 

emissão do respetivo alvará de licenciamento especial de legalização, 

nos termos do nº14 do artigo 73-C do RMUE, devendo para o efeito anexar 

os elementos constantes no n.º 1 do art.º 3 da Portaria n.º 216- 

E/2008, de 3 de Março.----------------------------------------------- 

 Informe-se ainda o requerente que nos termos do artigo nº117 do 

RJUE e em conformidade com o Regulamento de liquidação e cobrança de 

taxas municipais devidas pela realização de operações urbanísticas 

para o concelho de Chaves, foi efetivada a sua liquidação de acordo 

com mapa de medição em anexo:---------------------------------------- 

Taxas administrativas-TA-------------------------------------------- 

 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    

Subsecção IV EMISSÃO DE TITULO     

Artigo 66.º Licença em obras de edificação    

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
1  66,80 € 

nº18  Aumento de área bruta de construção(m2) 130.16 3,30 € 429,53 € 

n.º 11 Anexos, garagens em processos referentes a edifícios 

identificados nos números anteriores, acresce ao valor 

referido em 1., por m2 

125.92 1,05 € 132,22 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 1 12,20 € 12,20 € 

 TOTAL    640,74 € 

  

 Taxa de infraestruturas urbanísticas (TI)     

QUADRO II      

  s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 
Faixa de rodagem     

- Granito (calçada a cubos) 1 0.20 0.20  

REDE DE ÁGUA 1 0.23 0.23  

REDE DE ESGOTOS 1 0.33 0.33  

 
C - custo das obras existentes na via pública   0.76   

 
A - área bruta da obra a realizar   256.08 m2 

 Anexos, garagens, em 125,92m2 e ampliação em 130.16m2     
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 - n.º 1 e nº3 do artigo 25.º      

 T = C x A  T = 194.62  € 

 

 

 

 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 08.03.2019:--------------- 

Visto. 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 conducente ao deferimento do pedido de legalização das 

obras realizadas sem controlo prévio, que se encontram patenteadas na 

operação urbanística em presença, o qual deverá ser tituladas por 

alvará de licença especial de legalização, a requerer pelo 

interessado.-------------------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.03.13. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.13. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.10. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – PROCESSO 

N.º 159/19 – ANTÓNIO JOSÉ AFONSO DURÃO BRANCO – LUGAR DE PEDREIRA, 

FREGUESIA DE VILAR DE NANTES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

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

28.02.2019.--------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Introdução----------------------------------------------------- 

Vêm o Sr. António José Afonso Durão Branco e João Carlos Afonso Durão 

Branco na qualidade de proprietários, solicitar sob requerimento n.º 

436/19, a emissão de certidão de destaque de uma parcela de terreno, 

de um prédio rústico descrita na Conservatória do Registo Predial sob 

o n.º 541/19911212 e inscrita na matriz com o n.º 751 da Freguesia de 

Vilar de Nantes.----------------------------------------------------- 

2. Localização---------------------------------------------------- 

O prédio sobre o qual se pretende proceder ao destaque de uma parcela 

situa-se no lugar da Pedreira, freguesia de Vilar de Nantes possuindo 

uma área total de 9923m2--------------------------------------------- 

confrontado a nascente e poente com caminho publico.----------------- 

3.  Enquadramento da Pretensão------------------------------------ 

3.1. No regime jurídico--------------------------------------------- 
O pedido agora apresentado, tem enquadramento legal no disposto no nº4 

do art.º 6 do RJUE (regime jurídico de urbanização e edificação) 

estando deste modo isento de controlo prévio. ----------------------- 

Verifica-se ainda que a sua instrução se rege pelo disposto no artigo 

19 do RMUE(regulamento municipal de urbanização e edificação ).------ 

3.2. Nas disposições do Plano Diretor Municipal--------------------- 

Taxas administrativas TA 640,74€ 

Taxa de infraestruturas urbanísticas TI 194,62€  

Valor global da liquidação de taxas  TI+TA 835,36 € 
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O terreno no seu todo e de onde se pretende destacar, tem na sua 

totalidade 9923 m2 (segundo prova documental – Certidão da 

Conservatória do Registo Predial) está inserido em classe 1 –espaços 

urbanos e urbanização categoria 1.3-Outros Aglomerados confrontando 

em duas frentes com caminho público.--------------------------------- 

4. Análise processual--------------------------------------------- 

4.1. Analise da instrução do processo------------------------------- 
O presente pedido encontra-se instruído com os elementos descritos no 

artigo 19 do RMUE(regulamento municipal de urbanização e edificação).- 

4.2.  Análise da Pretensão------------------------------------------ 
Por analise de elementos apresentados verifica-se que:--------------- 

 Todo o prédio rustico acima identificado com uma área de 9923m2 

se situa em aglomerado urbano e confrontante no seu todo com arruamento 

publico.------------------------------------------------------------ 

 Que a parcela que se pretende destacar tem uma área de 2954.09m2 

e a parcela restante –prédio mãe passará a ter uma área de 6968.91m2.- 

 Que ambas as parcelas resultantes da operação em causa confrontam 

com arruamento público e onde se preveem construções que originam 

índices de construção inferiores ao permitido para o local de 

Ic=0.8m2/m2.--------------------------------------------------------- 

5. Proposta de decisão ------------------------------------------- 

Pelo supra citado pode-se constatar que se encontram reunidos os 

requisitos constantes no disposto no ponto 4 e ponto 6 do artigo 6º 

do RJUE.------------------------------------------------------------ 

Pelo exposto, julgo salvo melhor opinião emitir parecer favorável à 

emissão de certidão de destaque solicitada, no entanto deverá o assunto 

ser agendado para a próxima reunião de Câmara que  melhor deliberará.- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 01.03.2019:--------------- 

Visto. 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, consubstanciando o deferimento do pedido de emissão 

de certidão comprovativa de que o acto que terá por efeito o destaque 

da parcela do prédio requerido pelos interessados, está isento de 

licença, uma vez que se mostram cumpridos os requisitos legais 

estipulados nos n.º 4, do Artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, na sua redacção actual.------------------------------ 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.03.13. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.13. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.11. REVISÃO DA CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE VISTORIAS PREVISTA NO 

ARTIGO 87.º DO REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA E DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO) – INFORMAÇÃO DO 

CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, SR. ENG.º JOÃO 
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GERALDES E DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, SRA. ENG.ª AMÉLIA 

RODRIGUES, DATADA DE 12.03.2019. ----------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO / ANTECEDENTES---------------------------------------- 

Por deliberação adoptada pela Câmara Municipal, em sua reunião 

ordinária realizada no dia 4 de agosto de 2017, ficou estabelecido que 

a comissão de vistorias prevista no artigo 87.º, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação, com vista à recepção provisória e 

definitiva de obras de urbanização, detinha a seguinte constituição:- 

Membros Efectivos:-------------------------------------------------- 

- Eng.ª Conceição Fernandes Rei (DGOT);------------------------------ 

- Eng.ª Maria João santos Teixeira Chaves (DGOT);-------------------- 

- Eng.º Nuno Bento Rodrigues (DPM);---------------------------------- 

Membros Suplentes:-------------------------------------------------- 

- Eng.ª Vitória José de Matos Almeida (DGOT);------------------------ 

- Eng.º Vítor Joaquim Fernandes Pereira (DOP);----------------------- 

- Eng.ª Fernanda Maria Duro Borges Serra (DOP);---------------------- 

Sendo certo que não está, nem nunca esteve em causa, a idoneidade e o 

mérito técnico da comissão de vistorias antes reportada, o que é facto 

é que, desde o início do ano de 2018, a fiscalização da realização das 

obras de urbanização promovidas por particulares ou entidades 

concessionárias de obras ou serviços públicos, em razão da sua 

natureza, dimensão e localização, tem vindo a ser cabalmente exercida 

pela Divisão de Obras Públicas. ------------------------------------- 

Por outro lado, cumpre também aqui realçar que, nos termos do disposto 

no n.º 3, do artigo 87.º, do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, à recepção provisória e definitiva, bem como as 

respectivas vistorias, é aplicável, com as necessárias adaptações, o 

regime aplicável à recepção provisória e definitiva das empreitadas 

de obras públicas.--------------------------------------------------- 

Neste contexto, e face á experiência entretanto adquirida no âmbito 

destes procedimentos, afigura-se-nos, portanto, pertinente e 

recomendável, que as vistorias conducentes à recepção provisória e 

definitiva das referidas obras de urbanização, passem a ser 

desenvolvidos pela estrutura técnica que as fiscaliza, ou seja, pela 

Divisão de Obras Públicas. ------------------------------------------ 

2 – PROPOSTA--------------------------------------------------------- 

Assim, em face do que vem de ser dito, somos a propor que a Câmara 

Municipal adopte uma deliberação no seguinte sentido:---------------- 

2.1 - Que, doravante, as vistorias conducentes à recepção provisória 

e definitiva das obras de urbanização promovidas por particulares ou 

entidades concessionárias de obras ou serviços públicos, previstas no 

artigo 87.º, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, passem a 

ser levadas a efeito pela Divisão de Obras Públicas;----------------- 

2.2 – Que a designação dos representantes do município que integrarão 

as comissões previstas no n.º 2, do artigo 87.º, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação, passe a ser fixada, casuisticamente, pela 

dirigente da referida unidade orgânica. ----------------------------- 

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

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.03.13. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.13. ---------------- 

À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA FERNÃO 

DE MAGALHÃES- RELATÓRIO FINAL. -------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 77/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2ª. Série, nº 10, de 15 de janeiro de 2019 concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Fernão de 

Magalhães”. -------------------------------------------------------- 

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

Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da 

empreitada à empresa “Edibarra - Engenharia e Construção S.A.” pelo 

valor 470.637,10 € (Quatrocentos e setenta mil, seiscentos e trinta e 

sete Euros e dez cêntimos). ----------------------------------------- 

Promoveu-se de imediato à respetiva audiência prévia escrita, e 

esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão, nenhum dos concorrentes apresentou, qualquer sugestões 

quanto ao sentido da decisão, conforme melhor se comprova pelo 

relatório final, documento que aqui se dá, por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. --------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo 

camarário que delibere no sentido de: ------------------------------- 

1.    Aprovação do relatório final da empreitada “Requalificação e 

Modernização das Instalações da Escola Fernão de Magalhães”; -------- 

2.   A adjudicação da empreitada à empresa, “Edibarra - Engenharia e 

Construção S.A.” pelo valor 470.637,10 € (Quatrocentos e setenta mil, 

seiscentos e trinta e sete Euros e dez cêntimos), IVA não incluído, 

com um prazo de execução de 365 dias, remetendo-se o mesmo relatório 

final à entidade competente para autorizar despesa, no caso, a Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

De salientar que o valor total da proposta (470.637,10 €) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo - 2.1.1. 

0102/07010305/0212/2017 I 23, sendo a previsão de execução financeira 

para o ano de 2019, no valor de 355.637,10 €, e para o ano de 2020 no 

valor de 115.000.00 €; ---------------------------------------------- 

3. Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do 

CCP, a nomeação da Sr.ª Eng.ª Madalena Branco, como gestor do contrato, 

com a função de acompanhar permanentemente a execução do contrato e 

elaborar o relatório de avaliação no final de obra; ----------------- 
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4.  A aprovação da minuta do contrato em anexo, nos termos das 

disposições combinadas previstas na alínea d) do nº 2 do artigo 77º e 

do nº 1 do artigo 98º do CCP; --------------------------------------- 

5. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, se remeta o procedimento ao Gabinete de Notariado e 

Expropriações, com vista à celebração do respetivo contrato com o 

adjudicatário. ----------------------------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 11 de março de 2019. --------------------- 

A Chefe de Divisão\ ------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato ---------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL ----------------------------------------------------- 

Aos 04 dias do mês de março 2019, na Divisão de obras Públicas, reuniu 

o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído pelos 

seguintes membros: -------------------------------------------------- 

- Presidente – Maria Madalena de Sousa Durão Branco, Técnica Superior 

da Divisão de Obras Públicas; --------------------------------------- 

- 1.º Vogal – Vítor Joaquim Fernandes Pereira, Técnico Superior da 

Divisão de Obras Públicas; ------------------------------------------ 

- 2.º Vogal – Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Técnica Superior 

da Divisão de Obras Públicas; --------------------------------------- 

com o fim de tornar definitivo o relatório preliminar – sentido de 

adjudicação, no sentido de permitir a prática do ato adjudicatório, 

no âmbito do presente procedimento. --------------------------------- 

No passado dia 25 de fevereiro procedeu-se á notificação do projecto 

de decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedidos 5 dias 

para se pronunciarem sobre o mesmo ---------------------------------- 

Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos concorrentes 

apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da decisão. ---------- 

Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte: ---------------- 

Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação, o sentido de 

adjudicação exposto no relatório preliminar – adjudicação da 

empreitada “Requalificação e Modernização das Instalações da Escola 

Fernão de Magalhães” pelo valor 470.637,10 € (Quatrocentos e setenta 

mil, seiscentos e trinta e sete Euros e dez cêntimos), IVA não 

incluído, à empresa “Edibarra - Engenharia e Construção S.A.”, com um 

prazo de execução de 365 dias, remetendo-se o mesmo – relatório final 

– à entidade competente para autorizar despesa, no caso, a Câmara 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai 

ser assinado pelos membros do júri. --------------------------------- 

O Júri -------------------------------------------------------------- 

O Presidente -------------------------------------------------------- 

Maria Madalena de Sousa Durão Branco -------------------------------- 

Os Vogais ----------------------------------------------------------- 

Vítor Joaquim Fernandes Pereira ------------------------------------- 

Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra ----------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “REQUALIFICAÇÃO E 

MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA FERNÃO DE MAGALHÃES”. ------- 

No dia … de ………. de 2019, nesta cidade de Chaves, no Edifício dos 

Paços do Concelho, celebram o presente contrato de execução de 

empreitada pelo preço contratual de € 470 637,10 (quatrocentos e 

setenta mil, seiscentos e trinta e sete euros e dez cêntimos), 
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acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do disposto no 

Código dos Contratos Públicos: -------------------------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público Nº 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho 

de Chave, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

Praça de Camões, em Chaves. ----------------------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

Como Segundo Contratante, EDIBARRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A., com 

sede na ………………… Pessoa Coletiva nº ……………., com o mesmo número de 

matricula na Conservatória do Registo Comercial de …………., titular do 

Alvará de Construção nº …….. - PUB, com o capital social de ……………. 

euros, legalmente representada por ………………………., casado, natural de 

……………, residente na Rua ……………….., titular do cartão de cidadão n.º 

…………………, válido até 15.05.2019, emitido pelas entidades competentes 

da Republica Portuguesa na qualidade de ……………., conforme poderes 

constantes, na Certidão Permanente documento que fica arquivado em 

anexo ao presente contrato. ----------------------------------------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a execução da empreitada 

“Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Fernão 

Magalhães”, pelo preço de € 470 637,10 (quatrocentos e setenta mil, 

seiscentos e trinta e sete euros e dez cêntimos), que não inclui o IVA 

à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------- 

2. A presente empreitada, foi adjudicada e aprovada a respetiva minuta 

do contrato pelo primeiro contratante ao segundo contratante, por 

deliberação camarária do dia …./…./2019, em conformidade com o 

Projeto, Programa de Procedimento, Caderno de Encargos, Plano de 

Segurança e Saúde, Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição e Cópia do Relatório da Comissão Municipal de 

Revisão de Projetos, desta empreitada, devidamente aprovados por 

deliberação camarária do dia …/…./2019, nos termos da proposta 

apresentada pelo segundo contratante, bem como lista de preços 

unitários a ela anexa, documentos que aqui se dão por integralmente 

reproduzidos e que ficam arquivados junto do presente contrato. ----- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------ 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da data do auto de 

consignação dos trabalhos, que deverá ser celebrado no prazo máximo 

de trinta dias, a contar da data da assinatura do presente contrato, 

assumindo o segundo contratante o compromisso de ter a empreitada 

totalmente concluída dentro do citado prazo. ----------------------- 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 

e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 

consignação, nos termos e para os efeitos previstos no nº1, do Artigo 

362º, do CCP. ------------------------------------------------------ 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o nº1 

antecedente, encontra-se prevista para o dia … de ……….. de 2019. ---- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

(Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 



                                                                F. 80 

                                                                  _____________________ 
 

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

estruturais; ------------------------------------------------------- 

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

não estruturais ou instalações técnicas; --------------------------- 

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à 

obra, mas dela autonomizáveis. -------------------------------------- 

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de 

garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 

a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ----- 

3. Excetuam-se do disposto no nº1 as substituições e os trabalhos de 

conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e 

depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que 

se destina. -------------------------------------------------------- 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

(Pagamentos) ------------------------------------------------------- 

1 – Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma 

periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições 

mensais a realizar de acordo com a Cláusula 26ª do Caderno de Encargos 

da empreitada objeto do presente contrato, bem como na Cláusula 32ª 

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

2 – Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a 

apresentação da respetiva fatura. ---------------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------ 

1 – A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração 

dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 

durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto 

do Decreto-Lei nº 6/2004, de 6 de janeiro. -------------------------- 

2 – A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo F… – 

…………………….. – publicada no despacho n.º 1592/2004 (2ª série), de 23 de 

janeiro. ----------------------------------------------------------- 

3 – Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem 

da revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1 - A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 

do segundo contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento nas rubricas com a seguinte classificação: 

Económica: 07030301; CAB nº ……/2019, de …/…/2019; ------------------- 

2 – Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso 

Nº …../2019, de …/…./2019, em cumprimento do disposto no nº2, do artigo 

9º e nº3, do artigo 5º, ambos da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro e 

artigo 7º, nº3, alínea c) do D.L. nº 127/2012, de 21 de junho. ------ 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária N…………., 

emitida pelo ………….., no valor de € 23 531,86 (vinte e três mil, 

quinhentos e trinta e um euros e oitenta e seis cêntimos), 

correspondendo a 5% do valor dos trabalhos objeto do presente contrato.  

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

Designação do Gestor do Contrato ----------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, a Srª. Eng.ª Madalena 
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Branco, da Divisão de Obras Públicas, mediante deliberação camarária 

do passado dia …. de ……… de 2019, com a função de acompanhar 

permanentemente a execução do contrato e elaborar o relatório de 

avaliação, no final da obra. ---------------------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

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

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ----------------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 

1 – Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 

as expressas no contrato, no Caderno de Encargos, Plano de Segurança 

e Saúde, Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição, e na proposta que foi apresentada pelo segundo contratante.  

2 – Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de 

encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo 

contratante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos 

do disposto nº6, do artigo 96º, do CCP. ----------------------------- 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 18/2008, de 29 de janeiro, e na restante legislação aplicável. --- 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

(Regulamento Geral de Proteção de Dados) --------------------------- 

Para efeitos do disposto no Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU 

2016/679 do P.E. e do Conselho de vinte e sete de abril (RGPD), e 

depois de previamente informados acerca do conteúdo do RGPD, os 

contratantes prestam expressamente o seu consentimento à incorporação 

e tratamento dos seus dados pessoais nos ficheiros e documentos 

utilizados neste Município. ----------------------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1 – Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas; ------------------------------- 

2 – O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação do executivo camarário do passado dia 

…./11/2018; -------------------------------------------------------- 

3 - O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi adjudicado por deliberação do executivo camarário do passado dia 

…/02/2019; --------------------------------------------------------- 

4 – A minuta do presente contrato foi aprovada por deliberação do 

executivo camarário do passado dia …../02/2019; -------------------- 

5 – Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 

contrato; ---------------------------------------------------------- 

6 – Foram apresentados pelo segundo outorgante: …………………… ----------- 

O Primeiro Contratante: ……………… ------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ………… ---------------------------------------- 

Contrato nº …/19. -------------------------------------------------- 

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

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

DELGADO, DE 2019.03.12. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.  
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.03.13. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DA TRINDADE – 1.ª FASE – RECEÇÃO 

DEFINITIVA. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 78/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu concurso, tendo como objetivo a 

adjudicação da empreitada “Requalificação da Avenida da Trindade – 1.ª 

Fase”. ------------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação de reunião de câmara do dia 7 de 

fevereiro de 2008, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Anteros 

Empreitadas, S.A.” a execução da referida empreitada. --------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas aos 5 dias do 

mês de maio de 2008, pelo valor de 499.550, 50€, (Quatrocentos e 

noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta Euros e cinquenta cêntimos), 

IVA não incluído. --------------------------------------------------- 

4. O Auto de consignação data de 4 de junho de 2008. --------------- 

5. Foi efetuada uma receção provisória parcial no dia 31 de maio de 

2010, contemplando os trabalhos executados no valor de 324.014,78€, 

tendo os restantes ficado suspensos até 13 de fevereiro de 2012. ---- 

6. Foi efetuada uma receção provisória dos restantes trabalhos no dia 

24 de abril de 2012. ------------------------------------------------ 

7. Decorridos mais de 5 anos após as receções provisórias (parcial e 

total), a empresa adjudicatária vem solicitar a receção definitiva da 

obra e a consequente extinção de garantias. ------------------------- 

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

1 - Face ao exposto, procedeu-se à vistoria dos trabalhos da 

empreitada, conforme o disposto no artigo 227º do Decreto-Lei n.º 

59/99, de 2 de março, tendo-se concluído que esta se encontrava em 

condições de ser recebida definitivamente. -------------------------- 

2 – Para a garantia do exato e pontual cumprimento das obrigações, o 

empreiteiro prestou as seguintes garantias, que, dando cumprimento à 

legislação em vigor, foram parcialmente liberadas: ------------------ 

Contrato Tipo Valor Redução já 
efetuada 

Remanescente 

Contrato inicial 

Caução através de garantia 
bancária  

n.º GAR/08301683, BPI 

24.977,53€ 22.783,33€ 2.194,20€ 

Garantia para substituição 
dos autos n.º 00376564, BES 

14.212,82€ 14.212,82€ 
Já extinta 

anteriormente 

Retenção nos autos 5.061,18€ 4.292,87€ 768,31€ 

Total  44.251,53€ 41.289,02€ 2.962,51€ 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se ao executivo Municipal: ------------------ 

1 – Que seja feita a Receção Definitiva da obra; -------------------- 

2 – Que, de acordo com o estipulado CCP sejam restituídas ao 

empreiteiro as quantias retidas como garantia e a extintas as garantias 
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bancárias, agendado a presente proposta para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação. --------------------------------------------------------- 

3 – Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte 

do órgão executivo: ------------------------------------------------- 

3.1) Se remeta cópia da presente informação à Divisão de Gestão, 

Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida empresa o 

montante de 768,31€ (Setecentos e sessenta e oito Euros e trinta e um 

cêntimos); --------------------------------------------------------- 

3.2) Se oficie o o BPI, S.A. no sentido de extinguir a garantia 

bancária nº GAR/08301683, de 4 de março de 2008, correspondente à 

caução de 5% do valor do contrato inicial --------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves 11 de março de 2019 ------------------------------------------ 

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

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.03.12. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

DELGADO, DE 2019.03.12. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.  

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.03.13. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE VIDAGO- JARDIM DE INFÂNCIA 

– REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA. ------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 79/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2.ª Série, n.º 241 de 19 de dezembro de 2016, concurso 

público tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE VIDAGO – JARDIM DE INFANCIA”. - 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 31 de março de 2017, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “SENSETEC TECHNICAL SERVICES UNIPESSOAL LDA.”, a execução da 

referida empreitada. ------------------------------------------------ 

3. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 164 122,76 € (cento e 

sessenta e quatro mil cento e vinte e dois euros e setenta e seis 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar: ------------------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 60 dias; ----------------------------- 

• O contrato é de 22 de maio de 2017; ----------------------------- 

• O auto de consignação é de 19 de junho de 2017; ----------------- 

• O Plano de Segurança e saúde foi aprovado na reunião de 9 de junho 

de 2017. ------------------------------------------------------------ 

4. Efetuada a medição final, resultaram trabalhos a menos, no valor 

de 5.868,00€, não incluindo o IVA. ---------------------------------- 
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5. Foi aprovado em reunião de camara, realizada no dia 15 de setembro 

de 2017, o suprimento de erros e omissões, no valor de 10.178,00€, não 

incluindo o IVA, sendo o contrato e respetiva consignação dos 

trabalhos, assinados no dia 30 de novembro de 2017, com um prazo de 

execução de 8 dias. ------------------------------------------------- 

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

Dada por concluída a empreitada, de acordo com o estabelecido na 

cláusula 37º do Caderno de Encargos e Decreto-Lei nº6/2004 de 6/01 e 

publicados os indicadores económicos respeitantes ao mês da execução 

dos trabalhos previstos no respetivo plano de trabalhos, procedeu-se 

ao cálculo definitivo da revisão de preços, resultando um valor nulo.  

III. PROPOSTA ------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, salvo melhor opinião, propõe-se ao órgão executivo: 

-A aprovação da presente revisão de preços definitiva, de acordo com 

o estabelecido no artigo 382º do Código dos contratos Públicos; ----- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Publicas, 11 de março de 2019 ---------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

ANEXOS: Folhas de cálculo da revisão de preços ---------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.03.12. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

DELGADO, DE 2019.03.12. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.  

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.03.13. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

  

1.4. LOTES 8 E 12 – REQUALIFICAÇÃO DAS AVENIDAS DR. FRANCISCO SÁ 

CARNEIRO, XAVIER TEIXEIRA E RAPOSEIRA, DAS RUAS LINHA DO COMBOIO E 

AREGOS E DO VIADUTO DA RAPOSEIRA - PAMUS 1.5, 3.2 E 3.4 - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 03/DOP/2019 (TRABALHOS ELEGÍVEIS). ----------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 03/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, no valor de 13.988,60 €, 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 2019.03.12. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.  

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.03.13. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €13.988,60 

(Treze mil e novecentos e oitenta e oito euros e sessenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 
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1.5. LOTES 8 E 12 – REQUALIFICAÇÃO DAS AVENIDAS DR. FRANCISCO SÁ 

CARNEIRO, XAVIER TEIXEIRA E RAPOSEIRA, DAS RUAS LINHA DO COMBOIO E 

AREGOS E DO VIADUTO DA RAPOSEIRA - PAMUS 1.5, 3.2 E 3.4 - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 04/DOP/2019 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS). ------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 04/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., no valor de 3.054,00 €, 

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

legais. ------------------------------------------------------------ 

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

DELGADO, DE 2019.03.12. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.  

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.03.13. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €3.054,00 

(Três mil e cinquenta e quatro euros), acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor. ----------------------------------------------------------- 

 

 

 

1.6. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E 

PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AV. DOS 

ALIADOS (PAMUS 7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2019 (TRABALHOS 

ELEGÍVEIS). -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 925,30 

€, 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 2019.03.12. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.  

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.03.13. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €925,30 

(Novecentos e vinte e cinco euros e trinta cêntimos), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------- 

 

 

1.7. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E 

PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AV. DOS 

ALIADOS (PAMUS 7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2019 (TRABALHOS NÃO 

ELEGÍVEIS). -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 5.095,00 

€, 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 2019.03.12. --------------------------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.  

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.03.13. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €5.095,00 

(Cinco mil e noventa e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

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

 

 

1.8. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E 

PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AV. DOS 

ALIADOS (PAMUS 7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 03/DOP/2019 (TRABALHOS 

ELEGÍVEIS). --------------------------------------------------------  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 03/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 12.622,00 

€, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos 

legais. ------------------------------------------------------------ 

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

DELGADO, DE 2019.03.12. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.  

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.03.13. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €12.622,00 

(Doze mil, seiscentos e vinte e dois euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESÍDUOS 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. JOSÉ MARIA SOARES CARDOSO. 

INFORMAÇÃO Nº40/DAR/2019. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº40/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.— 

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

Deu entrada na Divisão de Águas e Resíduos em 13 de fevereiro de 2019, 

um pedido em nome de José Maria Soares Cardoso, contribuinte 

n.º165143363, a solicitar o pagamento em prestações, de uma dívida 

contraída junto do Município de Chaves, a título de consumos de água, 
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recolha de águas residuais e resíduos sólidos urbanos efetuados e não 

pagos, numa instalação na Avenida do Tâmega  79, 1º.----------------- 

A 13 de fevereiro de 2019, foi solicitado à Divisão de Recursos Humanos 

informação sobre a impossibilidade económica do requerente.---------- 

A 25 de Fevereiro de 2019, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº34/SHSDPC Nº16/2019, que o Sr .José Maria Soares 

Cardoso, se encontra com limitações financeiras.--------------------- 

2. DO DIREITO:---------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;-------------------- 

O deferimento da pretensão  será decidido por deliberação do executivo 

municipal, desde que seja demonstrada a impossibilidade do sujeito 

passivo para efetuar o pagamento em dívida;-------------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, a dívida atual da requerente, corresponde à data 

de apresentação do pedido é 138,69€;--------------------------------- 

Da análise da documentação apresentada, conclui-se que a ora 

peticionária reúne os requisitos necessários para que lhe seja 

autorizado o pagamento em prestações ao abrigo do retrocitado artigo 

do regulamento municipal;-------------------------------------------- 

Considerando que o valor da dívida é inferior a 250€ e o valor mínimo 

regulamentado para a prestação mensal até esse valor ser de 25€, pelo 

que o faseamento do pagamento da dívida, solicitado em 6 prestações, 

dá cumprimento ao exigido.------------------------------------------- 

3. PROPOSTAS:----------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 138,69€, em 6 

prestações mensais;------------------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

ora em apreciação;--------------------------------------------------- 

c) Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, à Divisão de Águas e Resíduos.------------------ 

Chaves, 28 de fevereiro de 2019.------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências subdelegadas---------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.03.11. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.13. ---------------- 

À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. MARIA ISABEL FREITAS FERREIRA 

NOGUEIRA. INFORMAÇÃO Nº41/DAR/2019. --------------------------------- 

Foi presente a informação nº41/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.— 

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

Deu entrada na Divisão de Águas e Resíduos em 27 de dezembro de 2018, 

um pedido em nome de Maria Isabel Freitas Ferreira Nogueira, 

contribuinte n.º138396876, a solicitar o pagamento em prestações, de 

uma dívida contraída junto do Município de Chaves, a título de consumos 

de água, recolha de águas residuais e resíduos sólidos urbanos 

efetuados e não pagos, numa instalação na rua Gregorio Castro Morais 

29, em Chaves.------------------------------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

A 08 de janeiro de 2019, foi solicitado à Divisão de Recursos Humanos 

informação sobre a impossibilidade económica do requerente.---------- 

A 25 de Fevereiro de 2019, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº29/SHSDPC Nº13/2019, que não foi possível 

emitir, um parecer acerca das condições socioeconómicas da requerente, 

Maria Isabel Freitas Ferreira Nogueira, porque não compareceu à 

entrevista presencial, bem como, pela falta de entrega da documentação 

essencial.---------------------------------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a)Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada no 

indeferimento da pretensão.------------------------------------------ 

b)Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do artigo 121º do CPA, da decisão que vier a ser proferida 

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

c)Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

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

municipal, à Divisão de Águas e Resíduos.---------------------------- 

Chaves, 28 de fevereiro de 2019.------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências subdelegadas---------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.03.12. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.13. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. JAEL DOMINGOS MAIA. INFORMAÇÃO 

Nº42/DAR/2019. ----------------------------------------------------- 
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Foi presente a informação nº42/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.— 

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

Deu entrada na Divisão de Águas e Resíduos em 25 de janeiro de 2019, 

um pedido em nome de Jael Domingos Maia, contribuinte n.º255622279, a 

solicitar o pagamento em prestações, de uma dívida contraída junto do 

Município de Chaves, a título de consumos de água, recolha de águas 

residuais e resíduos sólidos urbanos efetuados e não pagos, numa 

instalação na rua Padre João Vaz de Amorim 1, em Chaves.------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

A 25 de janeiro de 2019, foi solicitado à Divisão de Recursos Humanos 

informação sobre a impossibilidade económica do requerente.---------- 

A 25 de Fevereiro de 2019, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº32/SHSDPC Nº15/2019, que não foi possível 

emitir, um parecer acerca das condições socioeconómicas da requerente, 

Jael Domingos Maia, porque não compareceu à entrevista presencial, bem 

como, pela falta de entrega da documentação essencial.---------------  

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a)Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada no 

indeferimento da pretensão.------------------------------------------ 

b)Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do artigo 121º do CPA, da decisão que vier a ser proferida 

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

c)Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

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

municipal, à Divisão de Águas e Resíduos.---------------------------- 

Chaves, 04 de março de 2019.----------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências subdelegadas---------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.03.11. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.13. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES 

BARREIRA. INFORMAÇÃO Nº43/DAR/2019. --------------------------------- 

Foi presente a informação nº43/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.— 

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

Deu entrada na Divisão de Águas e Resíduos em 28 de janeiro de 2019, 

um pedido em nome de Maria da Conceição Marques Barreira, contribuinte 

n.º234955058, a solicitar o pagamento em prestações, de uma dívida 

contraída junto do Município de Chaves, a título de consumos de água, 

recolha de águas residuais e resíduos sólidos urbanos efetuados e não 

pagos, numa instalação na rua Lourenço Pires 30ª R/C, em Chaves.----- 
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2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

A 05 de fevereiro de 2019, foi solicitado à Divisão de Recursos Humanos 

informação sobre a impossibilidade económica do requerente.--- 

A 25 de Fevereiro de 2019, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº31/SHSDPC Nº14/2019, que não foi possível 

emitir, um parecer acerca das condições socioeconómicas da requerente, 

Maria da Conceição Marques Barreira, porque não compareceu à 

entrevista presencial, bem como, pela falta de entrega da documentação 

essencial.----------------------------------------------------------  

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a)Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada no 

indeferimento da pretensão.------------------------------------------ 

b)Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do artigo 121º do CPA, da decisão que vier a ser proferida 

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

c)Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

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

municipal, à Divisão de Águas e Resíduos.---------------------------- 

Chaves, 04 de março de 2019.----------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências subdelegadas---------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.03.11. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.13. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 
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2.1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – VIATURA COM MATRICULA 11-MH-72, 

PROPRIEDADE DE PEDRO JOAQUIM SILVA PEREIRA. INFORMAÇÃO N.º 

02/DGF/2019. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento da exposição apresentada pelo Sr. Pedro Joaquim Silva 

Pereira, na qual responsabiliza o Município pelos danos causados na 

sua viatura Renault Laguna, com matrícula 11-MH-72, provocados pelo 

buraco existente na estrada, sita na rua José Agapito Carvalho.------  

Feitas as diligências necessárias pela Divisão responsável e após 

peritagem por parte da seguradora, foram considerados prejuízos no 

valor de 331,49€ (trezentos e trinta e um euros e quarenta e nove 

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

Como o sinistro se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice de 

Responsabilidade Civil, dado o valor da franquia aplicada, 10% do 

valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo 250,00€ (duzentos e 

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

Tendo em conta que a Companhia de Seguros, efetuou diretamente o 

pagamento total do prejuízo ao lesado, deverá o Município reembolsar 

a seguradora em 250,00€ (duzentos e quarenta euros) referente ao valor 

da franquia.-------------------------------------------------------- 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 608/2019 e do compromisso nº 765/2019.--------------- 

Chaves, 28 de Fevereiro de 2019 ------------------------------------ 

A assistente técnica------------------------------------------------ 

(Em anexo respetivo processo)--------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.03.04. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.03.04. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – EM LOJA Nº 3 DO EDIFÍCIO JARDIM, SITO 

NA AVENIDA DA RAPOSEIRA, PROPRIEDADE DE FERNANDO REDONDO RODRIGUES & 

FILHOS, LDA. INFORMAÇÃO N.º 03/DGF/2019. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento da exposição apresentada pela Administração do 

Condomínio do Edifício Jardim “Condoflávia”, na qual responsabiliza o 

Município pelos danos causados em 3 lojas do edifício, provocados por 

rotura na canalização pública.---------------------------------------  

Feitas as diligências necessárias pela Divisão responsável e após 

peritagem por parte da seguradora, foram considerados prejuízos no 

valor de 360,00€ (trezentos e sessenta euros).----------------------- 

Como o sinistro se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice de 

Responsabilidade Civil, dado o valor da franquia aplicada, 10% do 

valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo 250,00€ (duzentos e 

cinquenta euros).--------------------------------------------------- 
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Tendo em conta que a Companhia de Seguros, efetuou diretamente o 

pagamento total do prejuízo ao lesado, deverá o Município reembolsar 

a seguradora em 250,00€ (duzentos e quarenta euros) referente ao valor 

da franquia.-------------------------------------------------------- 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 611/2019 e do compromisso nº 766/2019.--------------- 

Chaves, 28 de Fevereiro de 2019------------------------------------- 

A assistente técnica------------------------------------------------ 

(Em anexo respetivo processo)--------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.03.04. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.03.04. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. CANDIDATURA NORTE-05-1406-FEDER-000189 - “CONSTRUÇÃO DO CENTRO 

COORDENADOR DE TRANSPORTES - (PAMUS 4)” - NOTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO E 

ASSINATURA DO TERMO DE ACEITAÇÃO - INFORMAÇÃO Nº 25/DSC/2019, DA ENGª 

CLÁUDIA FERREIRA DE 01.03.2019. ------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

1.1. A presente informação visa: ----------------------------------- 

1.1.1. Levar ao conhecimento do executivo municipal a notificação 

de aprovação da candidatura em epígrafe pela Comissão Diretiva do 

NORTE 2020 em 21/02/2019, nos termos do parecer global que se anexa; 

1.1.2.  Promover as diligências necessárias à assinatura do Termo 

de Aceitação e respetiva devolução à Comunidade Intermunicipal do Alto 

Tâmega (CIM-AT). ---------------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Ao abrigo do Aviso n.º NORTE-06-2018-07 – “Planos Estratégicos 

de Desenvolvimento Urbano PI 4.5 (4e)”, o Município de Chaves 

apresentou, em 21 de dezembro de 2018, uma candidatura designada 

“Construção do Centro Coordenador de Transportes - (PAMUS 4)”. ------ 

2.2. Após a competente análise e avaliação da referida candidatura 

por parte da Comissão Diretiva do Norte 2020, a mesma mereceu decisão 

favorável de aprovação, a qual foi comunicada pela CIM-AT, enquanto 

organismo intermédio da Autoridade de Gestão, através de mensagem de 

correio eletrónico, remetida em 22/02/2019. -------------------------  

2.3. Com a referida comunicação foi rececionada a minuta do Termo de 

Aceitação, a qual deverá ser assinada pelo Senhor Presidente da Câmara, 

para efeitos de contratualização da operação em causa. -------------- 

2.4. A operação visa a obtenção de cofinanciamento para a construção 

do Centro Coordenador de Transportes de Chaves, a implantar na zona 

da Fonte do Leite, destinado à logística de intermodalidade dos 

operadores dos serviços de transporte coletivo de passageiros 
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internacionais e interurbanos e a sua articulação integrada com os 

Transportes Urbanos de Chaves (TUC) e os demais modos de transporte.  

2.5. Neste sentido, esta operação permitirá dotar a cidade das 

condições adequadas para dinamizar a sua rede de transportes públicos 

urbanos, incentivando o seu uso em detrimento da viatura particular, 

com consequentes benefícios na redução do tráfego de atravessamento 

do centro da cidade. ------------------------------------------------ 

2.6. Desta forma, considera-se expectável que a concretização desta 

intervenção gere impactes positivos na promoção da mobilidade urbana 

multimodal sustentável, e deste modo contribuir para a melhoria do 

ambiente urbano, pela redução das emissões de gazes nocivos e do ruído. 

2.7. A submissão desta candidatura baseou-se nos seguintes valores de 

investimento: ------------------------------------------------------ 

i) Custo Total – 1.158.400,89 euros; ----------------------------- 

ii) Investimento Elegível – 1.043.885,49 euros; ------------------- 

iii) Investimento Elegível não comparticipado – 114.515,40 euros; -- 

iv) Taxa de Cofinanciamento – 85% (do Investimento Elegível); ----- 

v) Contribuição FEDER/FC Total – 887.302,66 euros; --------------- 

vi) Autarquia Local – 271.099,23 euros (que corresponde ao somatório 

referente a 15% do Investimento Elegível e a 100% Investimento Elegível 

não comparticipado). ------------------------------------------------ 

2.8. Analisado o conteúdo constante no Parecer Global e no respetivo 

Termo de Aceitação, verificou-se que a candidatura foi aprovada, nos 

moldes candidatados pelo Município. --------------------------------- 

2.9. Neste contexto, cumpre neste momento decidir sobre a aceitação, 

pelo Município de Chaves, do respetivo cofinanciamento, nos moldes 

apresentados na respetiva minuta do Termo de Aceitação e apresentados, 

resumidamente, no ponto 2.7 da presente informação. ----------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

3.1. Considerando a mais-valia da referida intervenção, intimamente 

articulada com as demais previstas no PAMUS de Chaves, muitas das 

quais já se encontram em execução. ---------------------------------- 

3.2. Considerando que a candidatura em causa foi aprovada nos moldes 

candidatados pelo Município; ---------------------------------------- 

3.3. Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 

21.º do decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, a aceitação do 

apoio é feita mediante assinatura do Termo de Aceitação ou submetida 

eletronicamente e autenticada nos termos do artigo 11.º ou, quando 

previsto na regulamentação específica, mediante a celebração de 

contrato entre a entidade competente para o efeito e o beneficiário; 

3.4. Considerando que, nos termos do nº 2 do mesmo artigo, a decisão 

de aprovação caduca, caso não seja submetido ou assinado o Termo de 

Aceitação ou outorgado o contrato, no prazo máximo de 30 dias úteis a 

contar da data da notificação da decisão (neste caso, será até ao dia 

5 de abril de 2019), salvo motivo justificado, não imputável ao 

beneficiário e aceite pela autoridade de gestão; ------------------- 

3.5. Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente, caso concorde 

com as condições previstas no Termo de Aceitação (documento em anexo), 

que exare despacho de submeter a presente informação/proposta e o 

referido documento anexo à próxima reunião do Executivo Municipal, 

para haver deliberação no seguinte sentido: ------------------------ 

(i) Concordar com o teor do Termo de Aceitação; ------------------- 

(ii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara para proceder à outorga 

do referido Termo de Aceitação. ------------------------------------- 

3.6. Após a outorga do referido Termo, o mesmo deverá ser remetido 

para a CIM-AT. ------------------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 07.03.2019 ----- 
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A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a presente 

informação à consideração do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz, para que, caso concorde com o preconizado, submeta o 

assunto a reunião de Câmara Municipal para que seja objeto de 

deliberação por parte do órgão executivo. --------------------------- 

Caso haja deliberação nos termos preconizados na informação técnica, 

que seja adotada a estratégia procedimental aí prevista. ------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.03.07. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.03.11. -------------------------------------------------------- 

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. INCUMPRIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO VALOR DA TAXA DEVIDA PELA OCUPAÇÃO 

DE ESPAÇO DE VENDA - LUGAR - NO TERRADO DA FEIRA SEMANAL DE CHAVES. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 22/DSC/2019. --------------------------------- 

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 a proposta de procedimento perante 

o incumprimento da liquidação do valor da taxa devida pela ocupação 

de espaços de venda - lugares - no terrado da Feira Semanal de Chaves. 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Nos termos do artigo 50.ºiii do Regulamento de Exercício de 

Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária (RCRNS), pela ocupação 

dos espaços de venda são devidas as taxas constantes no Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas em vigor no Município de Chaves 

(RLCT), a pagar até ao dia 15 de cada mês, mediante as guias de 

pagamento emitidas para o efeito. ----------------------------------- 

2.2. O programa de gestão de Feiras e Mercados, no início de cada mês, 
emite uma guia coletiva, com avisos individuais de pagamento, que 

perfaz, atualmente, o valor de 7.107,21€ (sete mil, cento e sete euros 

e cinquenta e vinte e um cêntimos). --------------------------------- 

2.3. Constitui, pois, um dever geral do feirante, conforme alínea c) 
do n.º 1 do artigo 38.ºiv do RCRNS, proceder ao pagamento das taxas 

previstas no RLCTM, que se encontrar em vigor no momento da respetiva 

ocupação e dentro dos prazos fixados para o efeito. ----------------- 

2.4. Sem o prévio pagamento das taxas de ocupação de lugar de venda 
em falta, o feirante fica proibido de expor e vender quaisquer géneros, 

produtos ou mercadorias (cf. alínea b) do artigo 27.ºv do RCRNS). -- 

2.5. Em consequência da persistência do incumprimento do dever de 
pagamento são extraídas as respetivas certidões de dívida para efeitos 

de execução fiscal, em vista à cobrança coerciva dos valores em falta, 

ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 34.ºvi do RLCT, resultando na 

extinção definitiva do direito de ocupação do respetivo espaço de 
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venda no terrado da Feira Semanal de Chaves, cf. n.º 4 do artigo 50.º 

do RCRNS. ----------------------------------------------------------- 

3. DOS ANTECEDENTES RELATIVOS A 2018 ----------------------------- 

3.1. Da consulta do programa de gestão de Feiras e Mercados, realizada 
a 16.02.2018, apurou-se o valor total em dívida de 12.800,80€ (doze 

mil e oitocentos euros e oitenta cêntimos), referente a todos os 

sujeitos que à data apresentavam falta de pagamento das taxas devidas 

pela ocupação de espaço de venda - lugar - no terrado da Feira Semanal 

de Chaves, há mais de três meses consecutivos. ---------------------- 

3.2. Assim, foi feita a informação 39/DSC/2018, que resultou na 

notificação de todos os sujeitos em incumprimento, num total de 32, 

nos termos do artigo 9.ºvii do Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas Municipais, em vigor no Município de Chaves, estabelecendo-se 

um prazo máximo de 10 dias, para pagamento voluntário da dívida. ---- 

3.3. Findo o prazo estabelecido, apenas cinco sujeitos procederam à 
liquidação total do montante em dívida (1.123,20€), e seis à sua 

liquidação parcial (586,00€), num total de 1.709,20€ (mil setecentos 

e nove euros e vinte cêntimos), mantendo-se em incumprimento 27 

feirantes, que perfaziam um total em dívida de 11.091,60€ (onze mil e 

noventa e um euros e sessenta cêntimos). ---------------------------- 

3.4. A subsistência do incumprimento conduziu à extração das 

respetivas certidões de dívida para efeitos de execução fiscal, em 

vista à cobrança dos valores em falta, ao abrigo do disposto no n.º 4 

do artigo 34.º do RLCT, relativas aos 27 sujeitos. ------------------ 

4. DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL ---------------------------------- 

4.1. Da análise da informação veiculada pela escrivã dos processos de 
execução fiscal, Helena Presa, resultam, atualmente, dos factos 

enunciados no ponto n.º 3.4. da presente informação: ---------------- 

(i) 7 Sujeitos com processos liquidados e ou extintos por pagamento 

integral do plano de pagamento; ------------------------------------- 

(ii) 6 Sujeitos com processos em plano de pagamento, autorizado 

pelo órgão executivo municipal, a decorrer; ------------------------- 

(iii) 3 Sujeitos com processos em plano de pagamento, autorizado 

pelo órgão executivo municipal, em incumprimento; ------------------- 

(iv) 11 Sujeitos com processos instaurados, por regularizar. ----- 

4.2. Da consulta do programa de gestão de Feiras e Mercados, realizada 
a 19.02.2019, apurou-se o valor total em dívida de 8.103,60€ (oito 

mil, cento e três euros e sessenta cêntimos), referente a todos os 

sujeitos que à data apresentavam falta de pagamento das taxas devidas 

pela ocupação de espaço de venda - lugar - no terrado da Feira Semanal 

de Chaves, há mais de três meses consecutivos. ---------------------- 

4.3. Em sequência, no pretérito dia 21.02.2019, todos os sujeitos em 
incumprimento, num total de 32 (tabela em anexo), foram notificados 

por carta registada com aviso de receção, nos termos do artigo 9.ºviii 

do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, em vigor 

no Município de Chaves, do valor em dívida, estabelecendo-se um prazo 

máximo de 10 dias, para pagamento voluntário. ----------------------- 

4.4. No entanto, da análise dos antecedentes dos sujeitos referidos 
no ponto 3.4., verifica-se que os 11 titulares com processos 

instaurados em 2018, por regularizar, subsistem no incumprimento do 

pagamento das taxas, facto que justifica o imediato desencadeamento 

de um procedimento, em vista à extinção definitiva do direito de 

ocupação do respetivo espaço de venda no terrado da Feira Semanal de 

Chaves, nos termos do n.º 4 do artigo 50.º do RCRNS. ---------------- 

4.5. Deverão ainda ser incluídos, no referido procedimento de extinção 
do direito de ocupação do respetivo espaço de venda no terrado da 

Feira Semanal de Chaves, os 3 sujeitos que, apesar de verem autorizado 
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em Reunião de Câmara, o pagamento da dívida em prestações, não 

iniciaram o seu pagamento, e subsistem no incumprimento do pagamento 

das taxas. ---------------------------------------------------------- 

4.6.  Por sua vez, os sujeitos cujo plano de pagamento em prestações 
se encontra a decorrer, ou já foi extinto, mas que apresentam 

incumprimento no pagamento das respetivas taxas de ocupação, deverão 

numa 1.ª fase ser impedidos de se instalarem, sem que antes liquidem 

a dívida objeto da notificação enviada no dia 21.02.2019, nos termos 

da alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º do RCRNS, que define como prática 

proibida a exposição e venda de quaisquer géneros, produtos ou 

mercadorias, sem o prévio pagamento das taxas de ocupação de lugar de 

venda. ------------------------------------------------------------- 

4.7. Posteriormente, para todos os sujeitos mencionados no número 
anterior, bem como todos os outros em incumprimento, mas sem 

antecedentes, que não venham a liquidar a referida dívida, deverão 

desencadear-se os respetivos procedimentos, em vista à extinção 

definitiva do direito de ocupação. ---------------------------------- 

5. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

5.1. Face ao exposto, propõe-se que esta informação/proposta seja 

submetida à consideração da Senhora Vereadora, Eng.ª Paula Chaves, 

responsável pelo pelouro das feiras e mercados, para que profira 

despacho no sentido de submeter este assunto à próxima reunião de 

Câmara, para que o Executivo Municipal delibere no seguinte sentido: 

5.1.1. Manifestar a intenção de declarar a caducidade do direito de 

ocupação dos espaços de venda do terrado da Feira Semanal de Chaves 

dos titulares dos lugares D36, E1, D41, D12, E68, D43, E65, D37, E9, 

E54, E57, D42, E51 e E64, identificados na tabela em anexo, nos termos 

do exposto no ponto 4.4. e 4.5. da presente informação, tendo por base 

as disposições combinadas da alínea c), do n.º 2, do artigo 15.º, a 

alínea a), do artigo 49.º e o n.º 4 do artigo 50.º do Regulamento de 

Exercício de Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária, com 

fundamento no incumprimento reiterado de falta de pagamento das taxas 

devidas; ----------------------------------------------------------- 

5.1.2. Desencadearem-se os procedimentos tendentes à extração das 

respetivas certidões de dívida para efeitos de execução fiscal, em 

vista à cobrança coerciva dos valores em falta, ao abrigo do disposto 

no n.º 4 do artigo 34.º do RLCT, para todos os sujeitos que mantiverem 

o incumprimento da liquidação do valor da taxa devida pela ocupação 

de espaço de venda - lugar - no terrado da Feira Semanal de Chaves, 

já notificados nos termos do artigo 9.º do RLCT; -------------------- 

5.1.3. Para os sujeitos que não procederam à liquidação voluntária no 

prazo estabelecido, autorizar os serviços a implementar as medidas 

necessárias que permitam impedir os feirantes abrangidos de se 

instalarem no terrado da feira, sem o prévio pagamento das respetivas 

taxas em dívida, bem como todos os custos administrativos associados 

ao processo, sendo requerida a colaboração da Policia de Segurança 

Pública para os atos de fiscalização, no inicio de cada feira, 

realizando-se, para o efeito, uma prévia reunião de coordenação. ---- 

5.2. Havendo deliberação nos moldes preconizados, no que respeita ao 

ponto 5.1.1, devem ser desencadeados os procedimentos de notificação 

de todos os sujeitos abrangidos, nos termos do artigo 114.º, em 

conjugação com o artigo 122.º, ambos do CPA, estabelecendo o prazo de 

10 dias para virem a processo, por escrito, dizer o que se lhes 

oferecer sobre o sentido da deliberação, tudo isto nos termos do artigo 

121.º do CPA, sob pena de se tornar definitiva a caducidade do direito 

de ocupação. -------------------------------------------------------- 
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À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 1 de março de 2019 ------------------------------------------ 

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

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

04/03/2013 --------------------------------------------------------- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2-Tendo por base as competências do órgão para a tomada de decisão 

sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento 

de Coordenação Geral que submeta a presente informação/proposta à 

consideração da Senhora Vereadora Engª Paula Chaves, responsável pela 

gestão municipal da área de Mercados e Feiras, para que profira 

despacho no sentido de submeter este assunto à próxima reunião de 

Câmara, para que o Executivo Municipal delibere em conformidade com o 

preconizado.-------------------------------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 11/03/2019 ---------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES DATADO DE 11/03/2019 ------- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE LUGAR DE TERRADO COM BANCA N.º 64, PARA 

LUGAR DE TERRADO COM BANCA N.º 62, NO LOGRADOURO INTERIOR DO MERCADO 

MUNICIPAL DE CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 31/DSC/2019. ------------ 

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 

por Jacinta de Jesus Andrade, contribuinte fiscal n.º 175 628 939, 

registado nos serviços de expediente geral desta Autarquia sob o n.º 

12635, em 03.12.2018, relacionado com o pedido de transferência de 

lugar de terrado com banca n.º 64, para lugar de terrado com banca n.º 

62, do logradouro interior do Mercado Municipal de Chaves. ---------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. O Regulamento dos Mercados Municipais (RMM), em vigor no 

Município de Chaves, é omisso quanto à possibilidade de transferência 

de lugares de terrado com banca. ------------------------------------ 

2.2. Contudo, nos termos do artigo 44.º do RMM, para a resolução de 
dúvidas e omissões na aplicação das disposições do referido 

regulamento é competente a Câmara Municipal. ------------------------ 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. O pedido formulado consubstancia o pedido de transferência do 
direito de ocupação do lugar de terrado com banca n. º64, para o lugar 

de terrado com banca n. º 62, no logradouro interior do Mercado 

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

3.2. De facto, por consulta do programa de gestão de Feiras e Mercados, 
o lugar de terrado com banca n. º62, encontra-se atualmente vago. --- 
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3.3. Pedido parecer ao encarregado do Mercado Municipal de Chaves, 
Manuel Sarmento, é seu entendimento que a alteração de lugar não 

causará qualquer constrangimento ao normal funcionamento do Mercado.  

3.4. Face ao exposto, o pedido de transferência de lugar de terrado, 
no logradouro interior do Mercado Municipal de Chaves, poderá ser 

acolhido, mantendo a requerente os direitos e as obrigações da 

primitiva ocupação, bem como o ramo específico de atividade. -------- 

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

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 
ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no deferimento da pretensão; ----------- 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 
nos termos do artigo 114.º do sentido da decisão que vier a ser 

proferida sobre a matéria ora em apreciação, consubstanciado no 

deferimento do pedido de transferência do lugar de terrado com banca 

n.º 64, para o lugar de terrado com banca n.º 62, no logradouro 

interior do Mercado Municipal de Chaves; ---------------------------- 

4.3. Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos 
adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DSC, onde se inclui o 

Mercado Municipal de Chaves, a informação de cadastro dos lugares de 

terrado, no respetivo programa de gestão de Feiras e Mercados. ------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 11 de março de 2019 ----------------------------------------- 

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

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

Anexo: Requerimento EG12635 ----------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

11/03/2013 --------------------------------------------------------- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a 

presente informação à consideração da Senhora Vereadora Paula Chaves, 

para aprovação da proposta e da estratégia procedimental preconizada 

na mesma. ----------------------------------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 11/03/2019 ---------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES DATADO DE 11/03/2019 ------- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ----------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
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Concluída a análise, discussão e votação de todos os assuntos, e antes 

de proceder ao encerramento da presente reunião, o Senhor Presidente 

da Câmara, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, deu a palavra aos presentes que 

mostraram interesse em intervir, na presente reunião, nos termos do 

disposto do nº. 2, do art. 49º, do anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro. ---------------------------------------------------------- 

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

Usou da palavra o Senhor Manuel Leão, tendo tomado posição sobre ação 

desenvolvida, pela Autarquia, no âmbito do abate de árvores plantadas, 

em espaço público, sendo certo que este assunto já foi, por si, 

abordado, nesta Câmara, há, aproximadamente, mais de um ano. -------- 

Encontra-se um aviso, no jardim público, junto à zona reservada ao 

jogo do fito, com a indicação de perigo de queda de ramos. ---------- 

As árvores que devem ser abatidas, no jardim público, devem ser melhor 

avaliadas. --------------------------------------------------------- 

Se, nesta área do jogo do fito, há perigo para as pessoas, quanto à 

queda de ramos, há outras árvores, no jardim público, as quais parecem 

indiciar o mesmo perigo. -------------------------------------------- 

Na zona da sua residência, a árvore aí plantada, em espaço público, 

já provocou acidentes relativamente graves. ------------------------- 

Se uma árvore espaço privado, então, deverá ser o proprietário dessa 

árvore a resolver a situação. --------------------------------------- 

A árvore, em causa, deve ser cortada ou podada, sendo a mesma 

propriedade da autarquia. ------------------------------------------- 

Neste contexto, solicita, mais uma vez, a devida atenção da autarquia 

para o estado de conservação da dita árvore. ------------------------ 

Nesta altura, a mesma poderá ser cortar ou podada. ------------------ 

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

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

Presidente da Câmara, tendo tecido, sobre a matéria, os seguintes 

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

1 - A análise feita ao parque arbóreo municipal, particularmente, 

junto do jardim público, veio a apontar para a existência de duas 

árvores que podem tombar, colocando em perigo a segurança de pessoas 

e de bens. ---------------------------------------------------------- 

2 – Não foram identificadas quaisquer outras árvores localizadas, no 

jardim público, que justifiquem o seu abate. ------------------------ 

3 – A poda das árvores plantadas, em domínio público, irá ser feita 

de forma progressiva e planeada. ------------------------------------ 

4 – Quanto à árvore indicada, pelo munícipe, estando a mesma, em 

domínio público, a situação descrita irá ser avaliada, no sentido de 

determinar se a mesma constitui perigo para a segurança de pessoas e 

de bens. ------------------------------------------------------------ 

5 – A Câmara Municipal não tem capacidade operacional para poder dar 

resposta a todas as situações que podem exigir a necessária poda das 

árvores plantadas, em domínio público. ------------------------------ 

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

Usou da palavra, a Senhora Ana Maria Garcês, tendo alertado, o Senhor 

Presidente da Câmara, sobre a destruição de um castro, localizado, na 

cidade de Chaves, junto ao centro de saúde n.º2, zona, na qual, veio 

a ser construído um polidesportivo. --------------------------------- 

Tais obras foram realizadas há mais de 5 anos. ---------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, tendo tecido, sobre a matéria, os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 
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O assunto, ora, evidenciado, pela munícipe, irá ser encaminhado para 

o setor municipal de arqueologia, tendo em vista uma avaliação dos 

factos apresentados, sobre a matéria, particularmente, no que diz 

respeito à eventual destruição de património arqueológico municipal.-  

 

 

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

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

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

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

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezasseis horas e trinta minutos, para constar se lavrou 

a presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

i Aplicável apenas quando os apoios concedidos sejam superiores a € 50 

000,00, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009. ------- 
ii Aplicável apenas quando os apoios concedidos sejam superiores a € 

50 000,00, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009 ----- 
iii Regulamento de Exercício de Atividade de Comércio a Retalho Não 

Sedentária --------------------------------------------------------- 

Artigo 50.º - Taxas ------------------------------------------------- 

1. Pela ocupação dos espaços de venda são devidas as taxas constantes 
no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas em vigor no município 

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

2. A taxa será paga mensalmente no posto de atendimento administrativo 
do Mercado Municipal, ou na tesouraria da Câmara Municipal, mediante 

as guias de pagamento emitidas para o efeito. ----------------------- 

3. O pagamento mensal será efetuado até ao dia 15 de cada mês. ------ 
4. O não pagamento das taxas devidas nos prazos e pela forma prevista 
neste artigo implica a caducidade do direito de ocupação e a cobrança 

das importâncias em dívida, mediante processo de execução fiscal. --- 
iv Artigo 38.º Deveres gerais --------------------------------------- 

1. Constituem deveres gerais dos vendedores ambulantes: ------------- 

c) Proceder ao pagamento das taxas previstas no Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, que se encontrar em vigor 

no momento da respetiva ocupação dos locais atribuídos e dentro dos 

prazos fixados para o efeito; --------------------------------------- 
v Artigo 27.º Práticas proibidas ----------------------------------- 

O feirante fica proibido de: ---------------------------------------- 

b) Expor e vender quaisquer géneros, produtos ou mercadorias, sem o 

prévio pagamento das taxas de ocupação de lugar de venda; ----------- 
vi Regulamento de Liquidação e Cobrança de taxas Municipais --------- 

Artigo 34.º Cobrança coerciva --------------------------------------- 

1. Compete ao Órgão Executivo a cobrança coerciva das dívidas ao 

Município provenientes de taxas, aplicando-se, com as necessárias 

adaptações, o regime estabelecido no Código de Procedimento e de 

Processo Tributário. ------------------------------------------------ 
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2. Findo o prazo de pagamento voluntário das taxas municipais 

liquidadas e que constituam débitos ao Município, vencem-se juros de 

mora à taxa legal. -------------------------------------------------- 

3. Consideram-se em débito todas as taxas e outras receitas municipais, 

relativamente às quais o contribuinte usufruiu do facto, do serviço 

ou do benefício, sem o respetivo pagamento. ------------------------- 

4. O não pagamento das taxas referidas nos números anteriores implica 

a extração das respetivas certidões de dívida e seu envio aos serviços 

competentes, para efeitos de execução fiscal. ----------------------- 
vii Artigo 9.º Notificação ------------------------------------------- 

1. A liquidação será notificada ao sujeito passivo por carta registada 

com aviso de receção. ----------------------------------------------- 

2. Da notificação devem constar a decisão, os fundamentos, de facto e 

de direito, os meios de defesa contra o ato de liquidação, o autor do 

ato, e a menção da respetiva delegação ou subdelegação de competência, 

se for esse o caso, e, bem assim, o prazo de pagamento voluntário. -  

3. O sujeito passivo considera-se notificado na data em que o aviso 

de receção for assinado, e tem-se por realizada na sua própria pessoa, 

mesmo quando o aviso de receção haja sido assinado por terceiro 

presente no seu domicílio, presumindo-se que a notificação foi 

entregue nesse dia ao notificando. ---------------------------------- 

4. Em caso de devolução da notificação e não se comprovando que, 

entretanto, o sujeito passivo comunicou a alteração de domicílio 

fiscal, a notificação será repetida nos 15 (quinze) dias seguintes à 

devolução, por nova carta registada com aviso de receção, presumindo-

se a liquidação notificada, mesmo que a carta não haja sido levantada 

ou recebida, sem prejuízo do notificando poder provar justo 

impedimento ou a impossibilidade de comunicação de mudança de 

domicílio fiscal. --------------------------------------------------- 

 

 


