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Nº11 –  Reunião Ordinária da 

Câmara  Municipal de  Chaves  

Realizada no dia 13 de maio 

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

Aos treze dias do mês de maio 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 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 oito de maio de dois mil e dezanove.----------- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I - AUSÊNCIA DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHORA DRA. 

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

De acordo com a informação prestada, sobre a matéria, pelo Presidente 

da Câmara, a Vereadora do Partido Social Democrata, Senhora Dra. Maria 

Manuela Pereira Tender, estará ausente, da presente reunião ordinária 

do Executivo Camarário, atendendo à sua agenda parlamentar, com a 

marcação de reunião plenária, para a tarde desta 2.ª feira, com debate 

quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro. ------------------------------ 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

falta. ------------------------------------------------------------- 

 

 

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

apresentou uma nota de congratulação, pelo sucesso alcançado com a 

realização do espetáculo, “Chaves En’Dança”, que concentrou, 

aproximadamente, 1500 pessoas, no Pavilhão Municipal, num mega evento 

de cor, alegria, juventude e solidariedade, e juntou cerca de 250 

artistas, entre bailarinos, músicos e professores de dança. --------- 

Nesta edição do “Chaves En’Dança” a receita de bilheteira foi doada a 

quatro instituições de solidariedade, AFTAD – Associação Flor do 

Tâmega para Apoio a Deficientes, Liga Portuguesa Contra o Cancro, 

CERCI Chaves e Associação Partilhas e Cuidados de Chaves. ----------- 

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

apresentou uma nota de congratulação à Escola Dr. Júlio Martins, pela 

comemoração dos 100 anos de intervenção educativa. ------------------ 

A cerimónia evocativa, contou com a presença do Senhor Secretário de 

Estado do Desporto e Juventude, João Paulo Rebelo. ------------------ 

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

apresentou uma nota de congratulação, ao piloto flaviense, Rui 
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Gonçalves, pela conquista do 2º lugar, na prova do campeonato nacional 

que decorreu no Crossódromo de São Quintino. ------------------------ 

d) Atividades desenvolvidas na interrupção letiva de Pascoa - Sobre 

esta matéria, o Presidente da Câmara deu nota que, durante o período 

compreendido entre os dias 08 a 22 de abril do corrente ano, decorreram 

diversas atividades de carácter educativo, desportivo, lúdico e 

cultural, no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao 

Insucesso Escolar e que contaram com a participação de mais de uma 

centena de alunos do 1º, 2º e 3º ciclo. ----------------------------- 

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

apresentou uma nota de congratulação, ao Clube flaviense “Flavitus” 

pelos resultados alcançados pelos atletas, Luís Portugal e Mariana 

Teixeira, por se destacarem a nível individual, alcançando, 

respetivamente, um 2º lugar na categoria de Absolutos e um 3º lugar 

na categoria de Juvenis, no Torneio Internacional Cidade de Bragança. 

Destacou, ainda, a prestação coletiva dos 23 atletas que representaram 

o Clube flaviense “Flavitus” no referido torneio. ------------------- 

f) Inauguração da Coleção de Serralves de Helena Almeida no Museu de 

Arte Contemporânea Nadir Afonso - Sobre esta matéria, o Presidente da 

Câmara deu nota da cerimónia de inauguração, no Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso (MACNA) inaugurou a Exposição Helena 

Almeida – Habitar a obra, uma coleção de Serralves. ----------------- 

Tal cerimónia contou com a presença da Presidente do Conselho de 

Administração da Fundação de Serralves, Ana Pinho e do novo Diretor 

artístico, Philippe Vergne. ----------------------------------------- 

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

apresentou uma nota de congratulação, ao Karaté Club de Chaves – Kcat, 

pelos 3 pódios conseguidos no Torneio internacional de Monção. ------ 

Destacou, ainda, a prestação de todos os atletas que representaram o 

Karaté Club de Chaves – Kcat, pelo nível das prestações que muito têm 

dignificado a cidade e o Concelho. ---------------------------------- 

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

apresentou uma nota de congratulação, ao flaviense Leonel Aguieiras, 

pela conquista de três primeiros lugares, no campeonato de Culturismo, 

que decorreu, no pretérito dia 05 de maio, no Casino do Estoril, em 

Lisboa. ------------------------------------------------------------ 

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

apresentou uma nota de congratulação, à flaviense, Mafalda Cabeleira, 

pela conquista do Premio Nacional de Reabilitação Urbana 2019, na 

categoria de melhor intervenção inferior a 1.000m2, com a Casa António 

Patrício, no Porto. ------------------------------------------------- 

 

 

III - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHOR 

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

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

Augusto Castanheira Penas, começando a sua intervenção para se 

associar aos votos de congratulação apresentados, no início da 

presente reunião, pelo Presidente da Câmara, acompanhando, assim, tais 

distinções reconhecidas, por parte deste executivo. ----------------- 

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

relacionada com a atividade Municipal, muito concretamente, com os 

seguintes assuntos: ------------------------------------------------- 

a) Ponto da situação do projeto da Presa instalada, junto à estação 

de Tratamento de águas, e inicio dos trabalhos da correspondente 

empreitada. -------------------------------------------------------- 

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

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

1 – A obra, em causa, é bastante importante, tanto mais que a mesma 

irá permitir repor à ligação, entre as duas margens do Tâmega, e bem 

assim, a criação de uma reserva de água; ---------------------------- 

2 – O projeto técnico encontra-se, em fase de elaboração, aguardando, 

nesse sentido, os contributos técnicos por parte das entidades 

externas competentes, nomeadamente, da “APA” e “INCF”. -------------- 

3 – O projeto de execução deverá estar concluído, até ao próximo mês 

de junho, sendo de admitir como provável que a empreitada possa ter o 

seu início, no próximo mês de agosto do corrente ano. --------------- 

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

b) Desmonte dos muros de vedação do jardim público e respetivo 

gradeamento: retomando a sua intervenção, o Vereador do Partido Social 

Democrata, Arq. Carlos Penas, solicitou, junto do Presidente da 

Câmara, informação relacionada com a eventual apresentação de 

proposta, por parte da Junta de Freguesia da Madalena e Samaiões, 

tendo em vista o desmonte dos muros de vedação do jardim público e 

respetivo gradeamento. ---------------------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, manifestado total 

desconhecimento, relativamente, a tal iniciativa, por parte da Junta 

de Freguesia de Madalena. ------------------------------------------- 

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

c) Abate de árvores na EM 311: retomando a sua intervenção, o Vereador 

do Partido Social Democrata, Arq. Carlos Penas, solicitou, junto do 

Presidente da Câmara, informação relacionada com o abate de árvores 

na EM 311 – ligação, entre o Peto de Lagarelhos e Vidago. ----------- 

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

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

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

1 – As medidas da autarquia, no âmbito da intervenção descrita, pelo 

Vereador interveniente circunscrevem-se, exclusivamente, ao 

cumprimento, por parte do Município, de todas as obrigações legais que 

lhe estão confiadas, sobre a matéria, junto às estradas que estão, sob 

a sua jurisdição. --------------------------------------------------- 

2 – Neste contexto, vieram a ser sinalizadas algumas situações, no 

âmbito do quadro legal, em vigor, sempre no intuito de se poder 

compatibilizar os dois grandes objetivos que estão suprajacentes à 

aplicação de tais medidas, a saber: --------------------------------- 

a) diminuição do risco de incêndios; ------------------------------ 

b) manter, na medida do possível, o património arbóreo existente. - 

3 – A Câmara Municipal agirá, sempre, no estrito cumprimento da 

legalidade, sendo compatibilizados os dois grandes objetivos, 

anteriormente, referidos. -------------------------------------------  

 

 

III - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHOR JOÃO 

CARLOS ALVES NEVES. ------------------------------------------------- 

Usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor João 

Carlos Alves Neves, tendo reiterado o seu pedido de limpeza da 

vegetação, junto da Ponte Pedonal e Ponte Eng. Barbosa Carmona. ----- 

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

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

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido que as situações 
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descritas, pelo Vereador Interveniente, já foram, oportunamente, 

sinalizadas, junto dos serviços municipais competentes. ------------- 

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

Retomando a sua intervenção, o Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor João Carlos Alves Neves, solicitou, junto do Presidente da 

Câmara, informação relacionada com o ponto da situação da Obra Pública 

“Museu da Termas Romanas”. ------------------------------------------ 

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

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

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

1 – A gestão deste relevante dossiê vem implicando, uma avaliação 

técnica das soluções do projeto de execução, mediante a obtenção dos 

necessários pareceres técnicos, nomeadamente, junto do “LNEC”. ------ 

2 – É de admitir que se encontrem reunidas todas as condições, técnicas 

e administrativas, indispensáveis, no sentido de que os trabalhos da 

empreitada possam ser retomados, a partir do próximo mês de junho do 

corrente ano. ------------------------------------------------------- 

 

 

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

Ausentou-se da sala, quando eram 14:30 horas, o Presidente da Câmara, 

não participando na análise, discussão e votação dos assuntos abaixo 

mencionados, passando a reunião a ser presidida, pelo Vice-presidente 

da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, seu substituto legal.  

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

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 29 de abril de 2019. --------------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS – ANO FINANCEIRO DE 2018 -. 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA. --------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, o relatório identificado 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 DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.05.06. -------------------------------------------------------- 

Aos Órgãos Municipais para conhecimento. --------------------------- 

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 
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4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA SEQUÊNCIA DE SINISTRO 

OCORRIDO NA ESTRADA MUNICIPAL 311, NO LUGAR DE VILA VERDE DE OURA, 

CHAVES; - ANTÓNIO AUGUSTO FERNANDO FERREIRA. INF. 94/DAF/19. -------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Dos Factos ----------------------------------------------------- 

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

administrativos desta Autarquia Local nº 693, datado do pretérito dia 

23/01/2019, António Augusto Fernando Ferreira veio solicitar a 

assunção de responsabilidade, por parte deste Município, com vista ao 

pagamento duma indemnização pelos danos patrimoniais sofridos na sua 

viatura, após ter embatido numa tampa de saneamento instalada na 

estrada identificada em epígrafe.----------------------------------- 

2. Invoca, em defesa do direito reclamado, que ao passar por cima da 
tampa de saneamento, em causa, com o seu veículo, a mesma levantou, 

tendo provocado danos na viatura, sendo que a responsabilidade pela 

manutenção da estrada municipal e, consequentemente, das tampas de 

saneamento nela instaladas, pertence à Câmara Municipal de Chaves. - 

3. Sobre esta matéria, o fiscal municipal, António Marante, a exercer 
funções na Divisão de Águas e Resíduos, emitiu a seguinte informação, 

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

 “Dia 1/12/2018 foi-me comunicado pelo Srº. Presidente da Junta de 

Freguesia de Vila Verde de Oura o acidente relatado em anexo.------- 

No dia 2/12/2018 depois de verificar in loco o sucedido a tampa e aro 

da caixa de visita do saneamento encontrava-se descravado. --------- 

Foi por mim informada a equipa de saneamento a qual no mesmo dia 

resolveu a situação. ----------------------------------------------- 

Fu informado no local por vizinhos que tinha havido um acidente no dia 

anterior.” --------------------------------------------------------- 

4. Atenda-se, porém, que a responsabilidade extracontratual está 

dependente da verificação de determinados requisitos legais, em 

especial, a verificação de um nexo de causalidade entre uma conduta 

praticada pela autarquia local e os danos sofridos. ---------------- 

5. Sendo certo que tal conduta, a existir, e ainda que por omissão, 
deverá ser configurada como ilícita. ------------------------------- 

6. Assim, em vista ao esclarecimento definitivo da matéria, foi 

solicitado, à Divisão de Águas e Resíduos, que prestasse um conjunto 

de informações adicionais, indispensáveis para o correto enquadramento 

da situação individual e concreta, tendo sido elaborado, para o efeito, 

um conjunto de questões, conforme Informação/Proposta n.º 32/2019, 

produzida por estes serviços no dia 11/02/2019. -------------------- 

7. Através da Informação n.º 77/DAR/2019, a retrocitada unidade 

orgânica veio informar o seguinte, a saber: ------------------------ 

a) O levantamento da tampa de saneamento ocorreu por deficiência 

na mesma ou por outro motivo que possa ser imputável a esta autarquia 

local? Em caso afirmativo, qual? ------------------------------------ 

“Como indicado, a tampa e aro da caixa de visita, encontrava-se 

descravada não se sabendo a razão do sucedido.” -------------------- 
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b) Ou tal deslocamento teve a sua génese em circunstâncias 

excecionais e totalmente imprevisíveis, sendo que o resultado 

ocorreria independentemente do estado de conservação da mesma ou de 

qualquer medida adotada por esta autarquia local? Em caso afirmativo, 

quais? ------------------------------------------------------------- 

“Não é possível dar uma opinião”. ---------------------------------- 

c) A tampa de saneamento, em causa, encontrava-se em bom estado 

de conservação? ----------------------------------------------------- 

“A tampa estava em bom estado de conservação, mas o aro estava 

descravado.” ------------------------------------------------------- 

d) Foram tomadas todas as medidas exigíveis no sentido de garantir 

a correta manutenção de tal tampa de saneamento? -------------------- 

“Até ao momento do acidente, não tinha havido qualquer aviso de que o 

aro estivesse descravado.” ----------------------------------------- 

8. Assim, partindo dos factos, acima, revisitados, cumpre informar o 

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

II – Do direito ----------------------------------------------------- 

1. O regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual das 
Pessoas Coletivas Públicas decorrente da prática de atos ilícitos 

praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei 

n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, subdivide tal responsabilidade em três 

grandes tipos, a saber: -------------------------------------------- 

a) Por danos decorrentes do exercício da função administrativa; 

b) Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional; 

c) Por danos decorrentes do exercício da função político – 

legislativa. ------------------------------------------------------- 

2. Relativamente à responsabilidade civil por danos decorrentes do 
exercício da função administrativa, o nº1, do art. 8º, do retrocitado 

diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade 

exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas públicas. ----------- 

3. A aludida disposição legal prevê, no seu clausulado, que para que 
se verifique tal responsabilidade é necessário que estejam reunidos 

os seguintes pressupostos, a saber:  ------------------------------- 

-  A prática, através de órgão ou agente, de um ato ilícito (positivo 

ou omissivo), no exercício de funções públicas ou por causa delas; 

-  Imputação do ato a título de dolo ou mera culpa; ----------------- 

-  Que desse ato tenham resultado prejuízos; ------------------------ 

-    Da verificação de um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo 

ou dano. ------------------------------------------------------------ 

4.      De igual modo dispõe o art. 483º, do Código Civil, que “aquele 

que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem 

ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios 

fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação 

“. ----------------------------------------------------------------- 

5. Por sua vez, o artigo 9º, do Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que 

são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos 

órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 

técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que resulte a ofensa de 

direitos ou interesses legalmente protegidos. ----------------------- 

6. Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e 

agentes, o n.º 1, do art. 10º, do retrocitado regime legal, determina 

que a mesma deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja 

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

titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. --------- 
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7. No entanto, a culpa não tem de ser avaliada segundo elevados 

padrões de competência técnica, de profissionalismo ou de eficiência, 

mas segundo o que seria normalmente exigível, nas circunstâncias do 

caso, para quem detém a qualidade de titular de órgão administrativo 

ou de funcionário, segundo o disposto no n.º 1, do artigo 10º, do 

Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais 

Entidades Públicas. ------------------------------------------------- 

8. Para tanto, a lei prevê mecanismos de presunção de culpa – com a 

consequente inversão de ónus da prova – no caso de danos derivados da 

prática de actos jurídicos ilícitos, e de danos causados por omissão 

dos deveres de vigilância, previstas nos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 10.º 

do mencionado diploma. --------------------------------------------- 

9. O regime legal, estabelecido no n.º 2, do artigo 10.º, diz 

respeito ao estabelecimento de uma presunção de culpa leve para a 

prática de actos jurídicos ilícitos.-------------------------------- 

10. O n.º 3, do artigo 10º, prevê, igualmente, uma presunção de culpa 

leve no caso de incumprimento de deveres de vigilância. ------------ 

11. A admissibilidade desta presunção por aplicação dos princípios 

gerais da responsabilidade civil, implica a remissão para o n.º 1, do 

artigo 493º, do Código Civil.---------------------------------------- 

12. Com efeito, é jurisprudência comum do Supremo Tribunal 

Administrativo, o entendimento de que “é aplicável à responsabilidade 

civil extracontratual das Autarquias Locais, por factos ilícitos 

culposos, a presunção de culpa estabelecida no n.º 1, do artigo 493º, 

do Código Civil, que dispõe que quem tiver em seu poder, coisa móvel 

ou imóvel, com o dever de a vigiar, (…), responde pelos danos, (…), 

salvo se provar que nenhuma culpa da sua parte ou que os danos se 

teriam igualmente produzido ainda que não houvesse culpa sua”. ------ 

13. Esta posição foi introduzida, ainda que referindo a legislação 

anterior, pelo Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 03 de 

Março de 1998, onde se defende que a presunção do n.º 1, do artigo 

493º, do Código Civil, é aplicável à responsabilidade civil 

extracontratual do Estado e demais entes públicos. ----------------- 

14. Nestes termos, o dever de indemnização por danos causados por 

coisas sobre as quais impenda um dever de vigilância deverá ser 

equacionado no âmbito das omissões ilícitas aplicando-se o regime de 

inversão do ónus da prova, em correspondência com a lei civil, pois, 

nos termos do n.º 1, do artigo 493º, do Código Civil, presume-se a 

culpa de quem tem a obrigação de vigiar a coisa susceptível de causar 

danos, ou seja, de quem possui a coisa, por si ou em nome de outrem, 

desde que possa exercer sobre ela o controlo físico. --------------- 

15. Neste contexto, a situação ora em análise subsume-se num problema 

de responsabilidade civil extracontratual, pela prática de um facto 

ilícito traduzido na omissão, por parte do Município, de sinalização 

obrigatória, por forma a garantir uma normal e segura circulação dos 

veículos e bem assim no cumprimento das normas que lhe impõe o dever 

de realização de trabalhos de eliminação do obstáculo. ------------- 

16. Verifica-se, também, a existência de nexo causalidade entre o 

facto e o dano, ou seja, a ocorrência do incidente e os estragos por 

ele provocados no veículo em causa resultaram, directa e 

necessariamente, da deslocação da tampa de saneamento e da omissão da 

sinalização do buraco existente na via. ----------------------------- 

17. Assim, compete à Autarquia a prova de que não teve qualquer culpa 

na produção do incidente gerador de danos, bem como de que tomou todas 

as providências necessárias para impedir o acidente ou de que este se 

deveu a caso fortuito ou de força maior, determinante, por si só, do 

evento danoso. ------------------------------------------------------ 
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18. Ora, conforme decorre da Informação n.º 77/DAR/2019, a tampa e o 

respetivo aro encontravam-se descravados, não sendo, contudo, possível 

saber a razão que levou a que tal sucedesse, nem comprovar que a mesma 

tivesse tido na sua génese circunstâncias excecionais e totalmente 

imprevisíveis. ----------------------------------------------------- 

19. Assim, em face das informações prestadas pela Divisão de Águas e 

Resíduos, e uma vez que se encontra presumida a culpa do Município, 

nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 10º, do Regime de 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades 

Públicas, com remissão para o n.º 1, do artigo 493º, do Código Civil, 

julgamos, salvo melhor opinião, que se encontram reunidos os 

pressupostos do dever de indemnizar que recai sobre a Autarquia, uma 

vez que, em face do descrito na Informação n.º 77/DAR/2019, não é 

possível afastar a, referida, presunção de culpa. ------------------ 

III – Proposta ----------------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

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

ordinária da Câmara Municipal de Chaves, em vista à tomada de 

deliberação consubstanciada no deferimento da pretensão formulada pelo 

requerente, uma vez que decorre, no caso individual e concreto, 

responsabilidade da Autarquia justificadora, a título de 

responsabilidade extracontratual, da assunção do pagamento dos danos 

sofridos pelo peticionário; ----------------------------------------- 

b) Para efeitos de apuramento e pagamento do valor associado à 

indemnização pelos danos sofridos na viatura do peticionário, deverá 

o presente assunto ser encaminhado para a unidade responsável por 

assuntos desta natureza, no caso, a Unidade Flexível de 2º Grau de 

Gestão Financeira, em vista à ativação do seguro de responsabilidade 

civil junto da respetiva companhia seguradora; ---------------------- 

c) No estrito cumprimento do disposto no art. 114º, do Código do 

Procedimento Administrativo, deverá a interessada ser notificada da 

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

d) Por último, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 

parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. --------- 

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

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

Chaves, 26 de abril de 2019. ---------------------------------------- 

O Técnico Superior Jurista ------------------------------------------ 

(Dr. Marcos Barroco) ------------------------------------------------ 

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

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

SANDRA LISBOA DE 29/04/2019 ----------------------------------------- 

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 2019.04.29. ------------------------------------- 

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 

2019.04.30. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO/2019 (XIX – ENCONTRO) DIA 16 DE JUNHO 

(SANTUÁRIO DA SENHORA DA APARECIDA – CALVÃO). INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº66/SHSDPC/N.º38/2019. -------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.ENQUADRAMENTO-----------------------------------------------------  

1.1. No decurso das duas últimas décadas da história recente de 

Portugal, a moldura física e humana que compõe o território nacional, 

tem registado profundos desequilíbrios entre as regiões do interior e 

a linha que atravessa todo o litoral do território.------------------

1.2. Não podemos deixar de apontar como fator justificativo, para a 

prevalência sistemática deste quadro, a profunda retração do 

crescimento populacional patente na estrutura demográfica, da qual 

resultam profundos desequilíbrios para o desenvolvimento económico de 

cada região e do país no seu todo.-----------------------------------

1.3. A não reposição de nados vivos, pelo menos, por idêntico número 

de óbitos registados, a cada ano que passa, contribui para o acentuar 

daquilo a que todos vulgarmente apelidamos por envelhecimento 

demográfico, através do qual a estrutura representativa da pirâmide 

etária vai ficando totalmente invertida.-----------------------------

1.4. O aumento exponencial do número de população idosa tem por este 

facto, e não só, suscitado as maiores atenções por parte dos decisores 

políticos e dirigentes autárquicos na criação de medidas que favoreçam 

a proteção e o bem-estar deste expressivo grupo de população.--------

1.5. Existe, naturalmente, a imperiosa necessidade de continuar a 

promover e aperfeiçoar respostas duradouras, pela via da criação de 

apoios específicos nos quais se incluem o Serviço de Apoio 

Domiciliário, Centros de Dia, Centros de Convívio, Lares, entre 

outros. Mas as iniciativas a levar avante não se devem esgotar neste 

nível de proteção, devendo também ser orientadas para soluções 

potenciadoras de dinâmicas pessoais, relacionais  e culturais.-------

1.6. A par do ajustamento/aperfeiçoamento de respostas já criadas, 

concebidas para dar resposta a problemas concretos relacionados com a 

perda de autonomia física, impõe-se como meritório, em todo o processo 

de envelhecimento, a supressão dos naturais meios facilitadores dos 

estados de solidão, isolamento ou falta de segurança. A velhice, 

decorrente do depauperamento físico e de todas as fragilidades que 

decorrem desse processo, é o lugar de todas as angústias, nomeadamente 

a angústia da falta de rendimentos, da falta dos meios necessários a 

uma existência com um mínimo de independência e de autonomia. Este 

afogo é tanto maior quando nos deparamos com o desmoronamento da 

tradicional família nuclear.----------------------------------------- 

1.7. O Município de Chaves, consciente do peso da população idosa na 

demografia da região, tem vindo a assumir com determinação e empenho, 

um assinalável esforço na prestação dos mais diversos apoios, 

globalmente canalizados para a melhoria da qualidade de vida, 

fornecidos, direta ou indiretamente, através, neste último caso, de 

instituições de solidariedade social. A comemoração anual do dia da 

pessoa idosa, que na presente data já regista a sua décima oitava 

edição, programando-se para breve a realização do décimo nono 
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encontro, é disso fiel exemplo.--------------------------------------

1.8. A promoção deste tipo de evento, para além de justo e devido, é 

um ato que traduz uma expressiva gratidão pelo contributo que a 

população mais idosa deu ao desenvolvimento do concelho de Chaves.---

1.9. Pelo árduo esforço e resistência às múltiplas adversidades do 

território local, conjugadas com a prática, quase em exclusivo, da 

atividade ligada à agricultura, a homenagem ora protagonizada, traduz 

um imperativo moral, para com todos aqueles que muito deram de si para 

a afirmação deste Concelho.------------------------------------------

2.FUNDAMENTAÇÃO-----------------------------------------------------

2.1. Considerando o grande peso da população idosa, no contexto da 

densidade demográfica do concelho de Chaves, cuja representatividade 

é manifestamente superior à média nacional  apresentando um índice de 

envelhecimento de 241,9 , o que mostra que, por cada 100 jovens com 

idade igual ou inferior a 15 anos, existem quase 242 idosos com idade 

igual ou superior a 65 anos de idade;--------------------------------

2.2. Considerando a grande dinâmica relacional, com especial destaque 

para a partilha de histórias de vida, reencontros de amigos e 

experiências comuns, que o evento, entre outros aspetos, potência;---

2.3. Considerando que, este grupo de população sempre valorizou, de 

forma entusiástica, os momentos de alegria vividos na juventude, 

ligados quase sempre às festas populares, romarias e aos trabalhos no 

campo;--------------------------------------------------------------

2.4. Considerando que, de entre a panóplia de indicadores geradores 

de situações de exclusão social se podem destacar o isolamento e a 

solidão, cada vez mais presentes no abandono das comunidades rurais 

em detrimento dos meios urbanos;-------------------------------------

2.5. Considerando que, a realização desta iniciativa comporta, no 

global, um encargo financeiro estimado na ordem dos 9.500,00€ (nove 

mil e quinhentos euros);--------------------------------------------- 

2.6. Considerando a limitada capacidade financeira das Juntas de 

Freguesia, capaz de, per si, garantir uma resposta adequada aos 

encargos financeiros emergentes da realização do evento em 

referência;---------------------------------------------------------

2.7. Considerando a necessidade da Autarquia de Chaves assegurar, 

através dos seus instrumentos de gestão financeira, a aquisição de 

serviços de transporte de passageiros e locação de um palco para a 

realização das atividades de animação;-------------------------------

2.8. Considerando o disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 63.º, 

da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, diploma que aprova o orçamento 

de estado para o ano de 2019, o preço unitário da contratação de 

serviços, com idêntico objeto do contrato vigente em 2018, não pode 

ultrapassar os valores pagos em 2018;-------------------------------

2.9. Considerando que, segundo a informação disponibilizada pelo setor 

de aprovisionamento, o valor contratado em 2018 para o aluguer de 

serviços de transporte, para as comemorações do dia do idoso, foi de 

150,00€/autocarro ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal;-------

2.1.1. Considerando que, o atual quadro legal de atribuições e 

competências das autarquias locais veio permitir aos municípios apoiar 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município, de acordo com o 

disposto na alínea u) do n.º 1, artigo 33, do anexo I da lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro e ulteriores alterações introduzidas pela 

lei n.º 69/2015 de 16 de julho;-------------------------------------- 

2.1.2. Considerando que, o evento em referência traduz, cabalmente, 

os propósitos de promoção de animação sociocultural, destinada a uma 

faixa da população singularmente afetada por limitações de ordem 
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económica, física, psicológica, mas sobretudo de solidão;------------

2.1.3. Considerando que, o princípio subjacente a este tipo de 

encontros está, inevitavelmente, circunscrito à animação, convívio e 

mobilidade, tidos como importantes instrumentos de combate ao problema 

da solidão e isolamento, vivenciado por uma parte da população idosa 

do concelho de Chaves e facilmente comprovado pelo número de 

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

3.DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO-------------------------------------

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

enunciados, e pelo reconhecido mérito alcançado ao longo dos últimos 

dezoito anos de comemorações do Dia da Pessoa Idosa, com evidentes 

repercussões na vida social, cultural e relacional de muitas 

comunidades, impõe-se como legítimo adotar a seguinte estratégia 

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

3.2. Sugere-se a apreciação pela Chefe da Unidade Flexível de 2.º Grau 

de Recursos Humanos e Ação Social, Paula Cabugueira, em vista a 

sancionar os fundamentos explanados que versam sobre a realização do 

XIX Encontro de Idoso do Concelho de Chaves;-------------------------

3.3. Caso a presente informação venha a merecer de concordância 

superior, deverá a mesma ser remetida ao cuidado do Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral, Marcelo Delgado, cujo 

parecer/decisão deverá, sequencialmente, ser remetida para o gabinete 

da Vereadora da Ação Social, Paula Chaves, para a emissão da competente 

decisão;------------------------------------------------------------

3.4. Para o efeito, cada Junta de Freguesia, deverá remeter a este 

município (setor de habitação social e desenvolvimento de projetos 

comunitários), relação detalhada do número de participantes e 

correspondente identificação, até ao dia 7 de junho, prevendo-se uma 

afluência na ordem das 4.800 pessoas;--------------------------------

3.5. Relativamente ao transporte dos participantes provenientes das 

várias localidades e/ou freguesias do Concelho para o local 

identificado onde irão decorrer as festividades, com regresso após 

finalização das mesmas, propõe-se que o mesmo seja assegurado pelo 

Município de Chaves, recorrendo para o efeito ao procedimento de 

consulta prévia a vários fornecedores para aquisição de serviços de 

transporte, de acordo com o caderno de encargos anexo à presente 

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

3.6. No cumprimento da disposição legal expressa na alínea b), do n.º 

1, do artigo 63.º, da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, o preço 

unitário da contratação de serviços de transporte não poderá exceder 

a importância de 150,00€/autocarro, ao qual acresce o valor do IVA à 

taxa legal;---------------------------------------------------------

3.7. Caso a presente proposta venha a merecer concordância superior, 

propõe-se que a mesma seja agendada para a próxima reunião do Órgão 

Executivo Municipal para deliberação.--------------------------------

3.8. Os encargos assumidos pela Câmara Municipal de Chaves, terão 

cobertura orçamental através das seguintes rubricas económicas:------

os = 02.02.10 (Aluguer de autocarros)-----------

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

À consideração Superior.---------------------------------------------

O Técnico Superior---------------------------------------------------

(Aureliano Morais)-------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.04.10----------------------------------------------------------

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

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

Departamento, Dr. Marcelo Delgado ----------------------------------- 
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DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.04.18. ----- 

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

 

 

2. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. LUÍS CARLOS DOMINGUES AGOSTINHO INFORMAÇÃO/ 

PROPOSTA Nº73/SHSDPC/N.º45/2019. ------------------------------------ 

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 

2019.04.17----------------------------------------------------------

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 2019.04.24. ------------------------------------- 

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 2019.04.24. ----- 

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. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. MARIA CÂNDIDA DIAS DE SOUSA INFORMAÇÃO/ PROPOSTA 

Nº74/SHSDPC/N.º44/2019. -------------------------------------------- 

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 3. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.04.17---------------------------------------------------------- 

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 2019.04.24. ------------------------------------- 

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 2019.04.24. ----- 

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. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. ÂNGELA CRISTINA CATARINO AGOSTINHO 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº77/SHSDPC/N.º47/2019. ------------------------- 
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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 4. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.04.18---------------------------------------------------------- 

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 2019.04.24. ------------------------------------- 

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 2019.04.24. ----- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. REVISÃO DO VALOR DA RENDA. ARRENDATÁRIO: LÚCIA DA SILVA MORAIS, 

BLOCO 13– 2.º ESQ.º (BAIRRO SOCIAL DOS AREGOS). INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº78/SHSDPC/N.º48/2019. -------------------------------------------- 

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 5. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.04.23---------------------------------------------------------- 

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 2019.04.29. ------------------------------------- 

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 2019.05.02. ----- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

6. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA” – APROVAÇÃO DAS NORMAS 

ANO LETIVO 2019-2020. INFORMAÇÃO Nº83/SE Nº28/2019. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No âmbito do “Acordo de Cooperação” celebrado entre a Direção-Geral 

dos Estabelecimentos Escolares /Direção de Serviços da Região Norte, 

o Instituto de Segurança Social,I.P.- Centro Distrital de Vila Real e 

o Município de Chaves, para o Programa de Expansão e Desenvolvimento 

da Educação Pré-Escolar, compete ao Município de Chaves a organização  

das “Atividades de Animação e de Apoio à Família”, nos Jardins de 

Infância da rede pública, do Concelho de Chaves. -------------------- 

As “Atividades de Animação e de Apoio à Família”, no âmbito da Educação 

Pré-Escolar, são uma resposta direta às necessidades das famílias e 

encontra-se consubstanciada em todos os tempos que ficam para além das 
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25 horas curriculares: as entradas, os almoços e os tempos depois das 

atividades educativas e destinam-se às crianças que frequentam a rede 

pública de Educação Pré-Escolar, sempre que a organização da vida dos 

agregados familiares o justifique e decorrem de acordo com o calendário 

escolar definido pelo Ministério de Educação; ----------------------- 

Considerando que a referida componente de apoio à família foi alargada 

às interrupções letivas e ao mês de julho, de forma a satisfazer as 

necessidades das famílias, cujos educandos frequentam a rede pública, 

devido à dificuldade de conciliação entre a vida laboral dos 

pais/encarregados de educação e o funcionamento dos respetivos 

jardins-de-infância; ----------------------------------------------- 

Considerando que para o ano letivo 2019/2020, para além da oferta das 

atividades de apoio à família, a funcionar de acordo com o calendário 

escolar, a definir pelo Ministério de Educação, pretende-se manter o 

funcionamento da referida componente nas interrupções letivas e no mês 

de julho, em três Jardins de Infância da rede pública, do Concelho de 

Chaves: Jardim de Infância do Centro Escolar, Jardim de Infância de 

Chaves e Jardim de Infância de Vidago. ------------------------------ 

Considerando que de acordo com o despacho conjunto nº300/97 de 4 de 

setembro, que aprova as normas que regulam a comparticipação dos pais 

e encarregados de educação no custo das componentes não educativas dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar, torna-se necessário 

determinar a comparticipação familiar, para o ano letivo 2019/2020, 

pela utilização das “Atividades de Animação e de Apoio à Família”, nos 

Jardins de Infância da rede pública do concelho, que oferecem esta 

componente. -------------------------------------------------------- 

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

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

deliberar no domínio da ação social escolar. ------------------------ 

Face ao exposto, tomo a liberdade de propor, ao Sr. Vereador da 

Educação, Dr. Francisco Melo, o seguinte: --------------------------- 

a) A aprovação das normas de funcionamento das “Atividades de 

Animação e Apoio à Família” para vigorarem no ano letivo 2019/2020 e 

que incluem os valores da comparticipação familiar da componente sócio 

- educativa de apoio à família/ prolongamento de horário, na rede 

pública da educação pré-escolar, mantendo-se os valores fixados no ano 

letivo 2018/2019; --------------------------------------------------- 

b) Sempre que, com base numa cuidada análise socioeconómica do 

agregado familiar, se conclua pela especial onerosidade do referido 

encargo, poderá ser dispensado o seu pagamento mediante deliberação 

de Câmara e tendo como fundamentação relatório elaborado pelo 

respetivo Agrupamento de Escolas. ----------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância por parte de V. Exa., sugere-

se o seu encaminhamento para a próxima reunião de Câmara Municipal, 

para deliberação. --------------------------------------------------- 

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

Chaves, 6 de maio 2019 --------------------------------------------- 

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

Lídia Pinto --------------------------------------------------------- 

Em anexo: Normas de funcionamento das Atividades de Animação e Apoio 

à Família - ano letivo 2019/2020 ------------------------------------

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

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

As “Atividades de Animação e de Apoio à Família”, no âmbito da Educação 

Pré-Escolar, são uma resposta direta às necessidades das famílias e 

encontra-se consubstanciada em todos os tempos que ficam para além das 

25 horas curriculares: as entradas, os almoços e os tempos depois das 
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atividades educativas e decorrem de acordo com o calendário escolar 

definido pelo Ministério da Educação. (Ponto I) --------------------- 

Esta componente de apoio à família é alargada às interrupções letivas 

e ao mês de julho, a funcionar em três Jardins de Infância da Rede 

Pública, do Concelho de Chaves: Jardim de Infância do Centro Escolar, 

Jardim de Infância de Chaves e Jardim de Infância de Vidago. (Ponto 

II) ---------------------------------------------------------------- 

I - Funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família 

(AAAF) integradas no calendário escolar a definir pelo Ministério da 

Educação. ---------------------------------------------------------- 

As Atividades de Animação de Apoio à Família destinam-se às crianças 

cujos encarregados de educação não dispõem de horários compatíveis com 

o funcionamento normal do Jardim-de-infância e decorrem nos seguintes 

jardins-de-infância: ----------------------------------------------- 

Agrupamento Jardins de Infância 

Agrupamento de Escolas  

Dr. Júlio Martins 

Jardim de Infância de Vila Verde da 

Raia 

Jardim de Infância da Escola Básica 

Santa Cruz-Trindade 

Jardim de Infância de Santo Estevão 

Jardim de Infância de Mairos  

Jardim de Infância de Bustelo 

Agrupamento de Escolas  

Dr. António Granjo 

Jardim de Infância de Chaves 

Jardim de Infância de Nantes 

Jardim de Infância do Caneiro 

Jardim de Infância de Outeiro Jusão 

Jardim de Infância de Casas Novas 

Agrupamento de Escolas  

Fernão de Magalhães 

 

Jardim de Infância de Vidago 

PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO ------------------------------------------- 

As Atividades de Animação e de Apoio à Família são planificadas pelos 

órgãos competentes dos agrupamentos de escolas, tendo em conta as 

necessidades dos alunos e das famílias, em articulação com o Município, 

sendo da responsabilidade dos educadores titulares de grupo assegurar 

a supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das referidas 

atividades, por parte dos monitores contratados para o efeito. ------ 

A Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural - Setor de Educação é 

a responsável pela gestão desta componente em articulação com os 

respetivos Agrupamentos de Escolas/educadoras titulares. ------------ 

Cada monitor tem, diariamente, sob a sua responsabilidade entre 6 a 

20 crianças. -------------------------------------------------------- 

1. PERÍODOS DAS AAAF --------------------------------------------- 

As AAAF decorrem em dois períodos. O período da manhã e período da 

tarde. ------------------------------------------------------------- 

O período da manhã consiste na receção das crianças que chegam ao 

estabelecimento de ensino e no seu entretenimento durante a sua 

permanência até ao momento em que estas entram em horário escolar e 

na oferta do serviço de refeições. Este período subdivide-se em dois: 

o 1º e 2º prolongamento. ------------------------------------------- 

O período da tarde consiste na receção das crianças que saem do horário 

escolar até ao momento que são entregues aos encarregados de educação. 

O período da tarde divide-se em dois: o 3º e 4º prolongamento. ------ 

2. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------- 

O horário de funcionamento do período da manhã e do período da tarde 

pode variar de acordo com as necessidades das famílias, mas de uma 

forma geral, o horário será o seguinte: ---------------------------- 
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Período Nível de Ensino Horário 

 

Manhã 

 

1º 

Prolongamento 

 

Jardim de Infância 

08h00 às 09h00 

ou 

08h30 às 09h00 

 

2º 

Prolongamento 

 

Jardim de Infância 

12h00 às 13h30 

ou 

12h00 às 14h00 

 

Tarde 

 

3º 

Prolongamento 

 

Jardim de Infância 

15h30 às 17h30  

ou  

16h00 às 17h30 

 

4º 

Prolongamento 

 

Jardim de Infância 

17h30 às 18h30 

ou 

17h30 às 19h00 

3. INSCRIÇÃO ----------------------------------------------------- 

As inscrições para as AAAF devem ser feitas anualmente pelos 

interessados, após o ato da matrícula, junto da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Cultural – Setor de Educação, utilizando para 

o efeito a ficha de inscrição para as Atividades de Animação e de 

Apoio à Família – Ano letivo 2019/2020. ----------------------------- 

A Inscrição para frequentar as AAAF, não implica integração imediata 

no mesmo, pois a mesma só será aceite depois de observados os seguintes 

requisitos: -------------------------------------------------------- 

- Ficha de inscrição acompanhada dos elementos requeridos; --------- 

- Inexistência de dívidas de anos anteriores. ----------------------- 

Após a receção das candidaturas, será afixada, posteriormente, nos 

estabelecimentos de ensino, as listagens com o nome das crianças em 

condições de poderem frequentar as AAAF. ---------------------------- 

4. SELECÇÃO ------------------------------------------------------ 

No caso de se verificar necessário proceder a seleção, será dada 

prioridade às crianças: --------------------------------------------- 

1) cujos encarregados de educação não disponham de horário compatível; 

2) cuja situação sociofamiliar assim o justifique. ------------------ 

5. NÚMERO MÍNIMO E MÁXIMO DE CADA GRUPO -------------------------- 

Os grupos de crianças que frequentam as AAAF deverão ter um número 

mínimo de 06 alunos e um número máximo de 20 crianças, por animador. 

6. FALTAS / PRESENÇAS  ---------------------------------------- 

Sem prejuízo do referido no ponto seguinte, qualquer que seja o número 

de faltas da criança nas AAAF, estas não afetarão o valor da 

mensalidade estipulada e em vigor à data. --------------------------- 

7. DESISTÊNCIAS -------------------------------------------------- 

As desistências só serão efetivadas após a receção do pedido, por 

escrito, dirigido à coordenadora, ou responsável do respetivo jardim-

de-infância, que posteriormente reencaminhará para a Divisão de 

Desenvolvimento Social e Cultural - Setor de Educação. 

As desistências requeridas após o dia 8 de cada mês, obrigam os 

encarregados de educação ao pagamento total da mensalidade do mês 

referente à data de desistência. ------------------------------------ 

8. MENSALIDADE --------------------------------------------------- 

Conforme o regulamentado pelo Despacho Conjunto 300/97, de 4 de 

setembro, as componentes não educativas são comparticipadas pelas 

famílias, de acordo com as respetivas condições socioeconómicas. 

Assim, o pagamento da mensalidade das AAAF, decorrerá de acordo com o 

escalão atribuído à criança pelas entidades competentes. ------------ 

Os valores da mensalidade das AAAF, encontram-se resumidos no quadro 

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

Período Escalão Mensalidade 
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Manhã 

 

1º Prolongamento 

A € 1.25 

B € 2.50 

C € 5.00 

 

2º Prolongamento  

A Isento 

B 5.00€ 

C 10,00€ 

 

 

Tarde 

 

3º Prolongamento 

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

 

4º Prolongamento 

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

Na eventualidade de haver irmãos a frequentar o prolongamento, 

efetuar-se-á um desconto de 50% em cada irmão. ---------------------- 

9. PAGAMENTO ----------------------------------------------------- 

As AAAF têm um custo mensal, com início no mês de outubro e término 

no mês de junho, que não inclui o valor das refeições escolares, e o 

seu pagamento deverá ser efetuado entre o dia 1 e o dia 20 do mês 

seguinte em que ocorreu o serviço, através da rede multibanco ou no 

Gabinete de Atendimento do Município de Chaves. --------------------- 

II - Funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família nas 

interrupções letivas e no mês de julho ------------------------------ 

O Município de Chaves assegura durante as interrupções letivas 

previstas no calendário escolar, do ano letivo 2019/2020, a definir 

pelo Ministério da Tutela, e no mês de julho, a ocupação lúdica das 

crianças da Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Concelho de Chaves, 

no Jardim de Infância da Escola Básica Santa Cruz-Trindade, no Jardim 

de Infância de Chaves e no Jardim de Infância de Vidago. ------------ 

Interrupção letiva - intervalo de tempo, definido anualmente por 

despacho do Ministério da Tutela, que compreende os seguintes 

períodos: ---------------------------------------------------------- 

- Entre o 1º dia útil de setembro e o início do ano letivo; --------- 

- As interrupções letivas do Natal, Carnaval e Páscoa; -------------- 

Fim do ano letivo e mês de julho – promoção de atividades, dentro e 

fora do espaço escolar, assegurando a guarda e ocupação das crianças. 

As referidas atividades de apoio à família, funcionarão todos os dias 

não letivos, com exceção do mês de agosto e nas seguintes datas: ---- 

- 24 de dezembro; --------------------------------------------------- 

- 31 de dezembro; --------------------------------------------------- 

- Dia de Entrudo/Carnaval ------------------------------------------- 

- Feriado Municipal do Concelho de Chaves; -------------------------- 

- Todos os feriados do calendário civil; ---------------------------- 

- Sempre que o estabelecimento de ensino seja encerrado ou o seu 

funcionamento seja comprometido por motivos alheios ao Município de 

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

1. Local --------------------------------------------------------- 

As atividades nas Interrupções letivas e no mês de julho irão decorrer 

no: ---------------------------------------------------------------- 

- Jardim de Infância da Escola Básica Santa Cruz-Trindade; ---------- 

- Jardim de Infância de Chaves; ------------------------------------- 

- Jardim de Infância de Vidago. ------------------------------------- 

O número mínimo de inscrições para o funcionamento das Atividades de 

Apoio à Família nas Interrupções letivas e no mês de julho será de 10 

utilizadores regulares, por estabelecimento de ensino, no entanto o 

Município de Chaves poderá, a título excecional e desde que devidamente 

fundamentado, autorizar o funcionamento das atividades, com um número 

menor. ------------------------------------------------------------- 
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Sempre que o número mínimo não for cumprido para os jardins de Infância 

do Centro Escolar e de Chaves, o Município poderá optar por criar um 

grupo misto, a funcionar nas Instalações do Jardim de Infância da 

Escola Básica Santa Cruz-Trindade. ---------------------------------- 

2. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------- 

O horário de funcionamento das atividades lúdicas nas interrupções 

letivas e no mês de julho será o seguinte: das 8h00m às 18h30m. ----- 

3. INSCRIÇÃO ----------------------------------------------------- 

As inscrições para as Atividades de Animação e de Apoio à Família nas 

interrupções letivas e no mês de julho devem ser feitas pelos 

interessados, após o ato da matrícula ou no início do ano letivo, 

junto da Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural – Setor de 

Educação, no caso de renovação da matrícula, utilizando para o efeito 

a ficha de inscrição para as Atividades de Animação e de Apoio à 

Família – Ano letivo 2019/2020.  ------------------------------------ 

O período entre o 1º dia útil de setembro e o início do ano letivo 

2019/2020, só poderá ser frequentado pelas crianças que, no ano letivo 

2018/2019, já tenham frequentado o respetivo Jardim de Infância. ---- 

As crianças matriculadas pela primeira vez poderão frequentar, a 

título excecional, desde que devidamente autorizado pela Direção do 

Agrupamento de Escolas. -------------------------------------------- 

A Inscrição para frequentar as Atividades de Animação e de Apoio à 

Família nas interrupções letivas e no mês de julho, não implica 

integração imediata nas mesmas, pois deverão ser observados os 

seguintes requisitos: ----------------------------------------------- 

- Ficha de inscrição acompanhada dos elementos requeridos, para a 

respetiva seleção; -------------------------------------------------- 

- Inexistência de dívidas de anos anteriores; ----------------------- 

-Existência de número mínimo de utilizadores; ----------------------- 

Após a receção das candidaturas será afixada, posteriormente, nos 

Jardins de Infância supramencionados, as listagens com o nome das 

crianças em condições de poderem frequentar as Atividades de Animação 

e de Apoio à Família nas interrupções letivas e no mês de julho. ---- 

As interrupções letivas e atividades do mês de julho têm um custo 

semanal, independentemente do número de dias da interrupção e não 

inclui o valor das refeições escolares, que deverá ser pago à parte.- 

A frequência destas atividades, não contempla a oferta de transporte 

escolar, sendo o transporte da responsabilidade do encarregado de 

educação. ---------------------------------------------------------- 

4. SELECÇÃO ------------------------------------------------------ 

Para o ano letivo 2019/2020, o número de vagas disponíveis é de 60 

vagas, distribuídas da seguinte forma: ------------------------------ 

- 20 vagas para o Jardim de Infância do Centro Escolar; ------------- 

- 20 vagas para o Jardim de Infância de Chaves; --------------------- 

- 20 vagas para o Jardim de Infância de Vidago; --------------------- 

A admissão a este serviço, irá obedecer às seguintes preferências: -- 

No ato da seleção será dada prioridade às crianças: ----------------- 

a)Inscritas para frequentar as Atividades de Animação e de Apoio à 

Família de modo regular durante o ano letivo 2019/2020, incluindo os 

períodos de interrupção letiva e mês de julho, nos jardins de Infância 

onde as referidas atividades se irão desenvolver e cuja situação sócio 

familiar assim o justifique, obrigando-se os agregados familiares, 

caso seja necessário, a demonstrar e justificar a necessidade; ------ 

b)Inscritas para frequentar as Atividades de Animação e de Apoio à 

Família de modo regular durante o ano letivo 2019/2020, nos jardins 

de Infância que integram o respetivo Agrupamento de Escolas; -------- 
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c)Inscritas só como utilizadores das Interrupções letivas e atividades 

do mês de julho; ---------------------------------------------------- 

d)Em caso de igualdade terá preferência a criança de menor idade. --- 

5. FALTAS/DESISTÊNCIAS ------------------------------------------- 

Qualquer que seja o número de faltas da criança, estas não afetam o 

valor semanal estipulado e em vigor à data. ------------------------- 

As desistências só são consideradas efetivas se comunicadas por 

escrito e remetidas ao Município de Chaves, com 5 dias úteis de 

antecedência, referente ao período a que pretende desistir. --------- 

O não cumprimento deste ponto implica o pagamento integral do respetivo 

período. ----------------------------------------------------------- 

6. PAGAMENTO ----------------------------------------------------- 

As interrupções letivas e o mês de julho têm um custo semanal, que não 

inclui o valor das refeições escolares, e o seu pagamento deverá ser 

efetuado entre o dia 1 e o dia 20 do mês seguinte em que ocorreu a 

interrupção letiva, através da rede multibanco ou no Gabinete de 

Atendimento do Município de Chaves. --------------------------------- 

 

Escalão 

 

Valor semanal para as interrupções letivas e mês de julho  

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

Na eventualidade de haver irmãos a frequentar este período, efetuar-

se-á um desconto de 50% em cada irmão. ------------------------------ 

7. OBRIGAÇÕES DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO ---------------- 

Constitui obrigação dos Pais e Encarregados de Educação respeitar e 

cumprir as presentes condições de funcionamento das “Atividades de 

Animação e de Apoio à Família” nomeadamente no que se refere: ------- 

a) Ao cumprimento do prazo de pagamento da comparticipação familiar; 

b) Ao cumprimento do horário de entrega e recolha dos seus filhos ou 

educandos. --------------------------------------------------------- 

8. Caberá à Câmara Municipal interpretar a parte não prevista nas 

presentes Normas ----------------------------------------------------

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

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.08. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VICE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DATADO DE 2019.05.08. ----------------------------------------------- 

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

 

 

7. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL 

MUNICIPAL. ARRENDAMENTO APOIADO – BAIRRO SOCIAL DE VIDAGO. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº80/SHSDPC/N.º49/2019. ------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.ENQUADRAMENTO-----------------------------------------------------  

1.1. No pretérito dia 1 de março de 2015 entrou em vigor a Lei n.º 

81/2014 de 19 de dezembro relativa ao novo regime do arrendamento 

apoiado para habitação, cujo efeito prático veio revogar um conjunto 
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significativo de diplomas legais e deste modo, congregar num só diploma 

a dispersão de várias normas que regulavam o acesso à habitação social. 

1.2. Em resultado da entrada em vigor do referido diploma legal, foi 

elaborado o Regulamento do Regime de Acesso à Habitação Social, 

presente e aprovado em sede de reunião ordinária do executivo municipal 

no pretérito dia 26 de março do ano de 2015 e posteriormente sancionado 

em assembleia municipal na sua sessão ordinária do dia 29 de abril do 

mesmo ano.----------------------------------------------------------

1.3. Para além de disciplinar o acesso à habitação municipal, o 

referido regulamento pretende, entre outros aspetos de singular 

relevância, refletir a alteração substancial do paradigma que durante 

várias décadas norteou o acesso à habitação, inicialmente centrado nas 

condições físicas e estruturais da habitação, para um modelo mais 

heterogéneo de modo a replicar a evolução da realidade social com a 

inclusão de novos fenómenos sociais.--------------------------------- 

1.4. Decorrido um período de 20 meses da entrada em vigor da Lei n.º 

81/2014, de 19 de dezembro e após 18 meses da aprovação do Regulamento 

do Regime de Acesso à Habitação Municipal, entrou em vigor, no passado 

dia 1 de novembro do ano de 2016, a primeira alteração à Lei supra 

identificada, consubstanciada na Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto.--- 

1.5. Em resultado da entrada em vigor do diploma legal que estabelece 

as alterações ao regime do arrendamento apoiado, foram produzidas 

determinações que importa replicar na gestão do parque habitacional 

municipal, visando uma maior justiça social, mais abrangente e 

inclusiva no acesso e atribuição de habitações sob o referido regime.-

1.6. Neste contexto, a Assembleia Municipal de Chaves deliberou, em 

sede de sua sessão ordinária realizada no dia 21 de dezembro, aprovar 

a primeira alteração ao Regulamento do Regime de Acesso à Habitação 

Municipal, em vigor desde o dia 3 de janeiro de 2017.---------------- 

2.FUNDAMENTAÇÃO-----------------------------------------------------

2.1. Decorrente da disponibilidade de quatro frações autónomas 

localizadas em três blocos do bairro social de Vidago, importa, pelo 

facto, prosseguir a política de realojamento de indivíduos e famílias 

com evidentes fragilidades sociais e habitacionais.------------------

2.2. Neste contexto, os vários interessados deverão proceder à 

inscrição e/ou revalidação da inscrição existente, de modo a que a 

candidatura se venha a refletir em listagem própria e hierarquizada, 

cuja validade se extingue com a atribuição das habitações ora colocadas 

a concurso.---------------------------------------------------------

2.3. Importa, contudo, referir que a metodologia seguida em matéria 

de procedimentos de atribuição, respeita o concurso por inscrição por 

ser aquele que permite a oferta de habitações, identificadas em cada 

momento, pelo Município de Chaves.----------------------------------- 

2.4. Para o efeito, apresentam-se a concurso as seguintes habitações, 

identificadas por tipologia, bloco e andar:-------------------------- 

Bairro Tipologia Bloco/Lote Andar 

Vidago 2 7 r/c Esqº 

Vidago 3 5 1.º Drt.º 

Vidago 4 1 r/c Esq.º 

2.5. Considerando que, em resultado das alterações substantivas 

suscitadas pela entrada em vigor da primeira alteração à Lei n.º 

81/2014, de 19 de dezembro, materializadas na Lei n.º 32/2016, de 24 

de agosto, foram rececionadas as alterações devidas no Regulamento do 

Regime de Acesso à Habitação Municipal, permitindo deste modo, 

disciplinar os critérios de acesso à habitação social;---------------

2.6. Considerando que o artigo 8.º da Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto, 
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predispõe um prazo máximo de um ano para as entidades locadoras 

promoverem a atualização do regulamento existente, tendo o Município 

de Chaves concretizado tal desiderato num período inferior a quatro 

meses;--------------------------------------------------------------

2.7. Considerando que, após publicação do referido Regulamento nos 

lugares de estilo e no site oficial do Município de Chaves, estão 

reunidas as condições legais e regulamentares para lançar mão da 

abertura de procedimento concursal tendente à atribuição de 3 fogos 

de habitação social municipal em regime de arrendamento apoiado;----- 

2.8. Considerando que a estratégica procedimental adotada pelo 

Município de Chaves na aprovação de Regulamento do Regime de Acesso à 

Habitação Municipal obtém mérito na disciplina dos critérios definidos 

com efeitos práticos na hierarquização dos candidatos à oferta de 

habitação municipal.------------------------------------------------

3.DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO-------------------------------------

3.1. Em resultado da existência de disponibilidade de três fogos 

sociais localizados no bairro social de Vidago, estão reunidas as 

condições favoráveis para a condução dos normais procedimentos em 

vista à aprovação do programa de concurso, anexo à presente 

informação/proposta, tendente à atribuição de três fogos, em regime 

de arrendamento apoiado, devendo, como tal, ser adotada a seguinte 

estratégia procedimental:-------------------------------------------

3.2. Apreciação pela Chefe da Unidade Flexível de 2.º Grau de Recursos 

Humanos, Paula Cabugueira, em vista a sancionar as peças constantes 

no programa de concurso de acesso à habitação municipal tendo por base 

os critérios definidos no Regulamento do Regime de Acesso à Habitação 

Municipal, vertidos nas normas da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, 

alterada pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto;----------------------

3.3. Caso a presente informação venha a merecer de concordância 

superior, deverá a mesma ser remetida ao cuidado do Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral, Marcelo Delgado, cujo 

parecer/decisão deverá, sequencialmente, ser remetida para o Gabinete 

da Vereadora da Ação Social, Paula Chaves para a emissão da competente 

decisão;------------------------------------------------------------

3.4. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião do 

órgão executivo municipal, em vista a produzir a competente 

deliberação, consubstanciada na aprovação do programa de concurso para 

atribuição de três fogos de habitação social.------------------------

3.5. Caso a presente proposta venha a merecer de consentimento por 

parte do órgão executivo municipal deverá promover-se divulgação da 

abertura do referido concurso público para atribuição de três 

habitações sociais municipais, através da afixação de editais e 

informação no sítio da internet do Município de Chaves, de acordo com 

o previsto no artigo 12.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, com 

as alterações introduzidas pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto.----

À consideração Superior.---------------------------------------------

O Técnico Superior---------------------------------------------------

(Aureliano Morais)-------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.05.02---------------------------------------------------------- 

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 2019.05.08. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 



                                                                F. 141 

                                                                  _____________________ 
 

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

2019.05.08. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

8. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. MARIA DA LUZ FERREIRA SANTOS GONÇALVES 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº82/SHSDPC/N.º50/2019. 

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 6. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.05.03---------------------------------------------------------- 

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 2019.05.08. ------------------------------------- 

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 

2019.05.08. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO “CLUBE DE TÉNIS DE MESA 

DE CHAVES”.  PROPOSTA Nº 38/GAP/19 ---------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O CLUBE DE TÉNIS DE MESA DE CHAVES, NIPC 506 630 072, com sede no 

Largo Campo da Fonte, concelho de Chaves, solicita, através do 

documento em anexo, apoio para a concretização de um torneio de judo, 

a ter lugar no Pavilhão Municipal, no dia 15 de junho. ------------- 

Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista a 

realização de um torneio, vocacionado para as camadas mais jovens do 

concelho – atletas com idade compreendida entre os 4 e os 12 anos; - 

Considerando que este evento desportivo faz parte integrante do 

calendário da Associação de Judo do Distrito do Porto, tendo caráter 

formativo; --------------------------------------------------------- 

Considerando que esta associação é promotora de atividades 

desportivas, recreativas e de convívio social, ao nível da formação 

de crianças e jovens, atuando positivamente na ocupação dos seus tempos 

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

desportiva continuada; ---------------------------------------------- 
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Considerando que a prática desportiva é indispensável ao funcionamento 

harmonioso da sociedade, constituindo um importante fator de 

equilíbrio e bem-estar dos cidadãos contribuindo para o 

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

Considerando que os apoios às entidades em referência se enquadram 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 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 o contrato programa de desenvolvimento desportivo, a 

celebrar com as associações, está excluído 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; ------------------------------------------------ 

No cumprimento do Artigo 290º. A do CCP é designado gestor do contrato, 

o Chefe de Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural, Eng.º Carlos 

França, competindo-lhe em traços gerais, acompanhar permanentemente a 

boa execução do contrato programa. ---------------------------------- 

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) Que seja apoiado o Clube de Ténis de Mesa de Chaves, no valor de 

580,00€ (quinhentos e oitenta euros)--------------------------------- 

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

de desenvolvimento desportivo a celebrar com a entidade, 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 o 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 das rubricas 

mencionadas no quadro anexo. Em conformidade com a LCPA - Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso, anexam-se à presente informação 

documentos contabilísticos da Divisão Financeira. ------------------- 

Chaves, 6 de maio de 2019 ------------------------------------------ 

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

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

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

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

Entre: ------------------------------------------------------------- 
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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 …/…/2019, foi aprovada 

a Proposta nº …/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 

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 Plano de Atividades 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. --------------------- 

2. O Município de Chaves concede, ainda, …………………… ------------------- 

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. ---------------------------------------------- 
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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 _________, ________, 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 …………………………, ---------------------------------------- 

……………………….)--------------------------------------------------------- 

Em Anexo: ---------------------------------------------------------- 

- Plano Anual de Atividades de 2019;-------------------------------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

Social; ----------------------------------------------------------- 

- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada;------- 

- Cópia dos respetivos Estatutos; --------------------------------- 

- Documento comprovativo da sua legal constituição; ---------------- 

- Cópia do NIPC; --------------------------------------------------- 

- Ata da tomada de posse dos corpos dirigentes. -------------------- 

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

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 À “LIGA DOS AMIGOS DO 

HOSPITAL DISTRITAL DE CHAVES”. PROPOSTA N.º 39/GAP/19 --------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Exposição de Motivos ----------------------------------------- 
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A Liga dos Amigos do Hospital Distrital de Chaves, através do ofício 

registado nos Serviços Administrativos com o nº 3751, de 20 de janeiro, 

solicita o habitual apoio da autarquia, na concretização das ações 

previstas no seu Plano de Atividades. ------------------------------- 

Como é do conhecimento de todos, a comparticipação financeira 

atribuída a esta instituição, resulta, da divisão pelas quatro Câmaras 

Municipais da área de influência do Hospital Distrital de Chaves, em 

partes proporcionais, dos valores transferidos no âmbito do Fundo de 

Equilíbrio Financeiro. ---------------------------------------------- 

Considerando que no ano em curso, a comparticipação do Município de 

Chaves é de 3.448,62 €. -------------------------------------------- 

Considerando a atividade que continua a ser levada a cabo pela Liga, 

nomeadamente no apoio a doentes carenciados de bens materiais, como 

medicamentos, próteses oculares e ortopédicas, transporte de doentes, 

vestuário, etc.; -------------------------------------------------- 

Considerando o inequívoco apoio que esta instituição presta a pessoas 

que em ambiente hospitalar de internamento, não têm qualquer género 

de acompanhamento; ------------------------------------------------- 

Considerando que no uso das competências determinadas pelo disposto 

na alínea u), do número 1, do artigo 33º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013 

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

sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

existentes, nomeadamente no apoio a atividades de interesse municipal, 

de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra. ------ 

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

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

Atendendo às razões expostas, submeto à aprovação do executivo 

camarário a seguinte proposta: -------------------------------------- 

 Apoiar financeiramente a “Liga dos Amigos do Hospital Distrital 

de Chaves”, no montante de 3.448,62 € (Três mil, quatrocentos e 

quarenta e oito euros e sessenta e dois cêntimos); ------------------ 

 Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à 

entidade peticionária; --------------------------------------------- 

 Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal 

liberalidade e para o fim em vista em Jornal Local e/ou em Boletim 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

 Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta ao 

Departamento de Coordenação Geral para ulterior operacionalização; - 

 A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04.07.01.99 ----------------------------------------------- 

 Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos 

em Atraso, anexa-se à presente informação documento contabilístico da 

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

Chaves, 6 de maio de 2019 ------------------------------------------ 

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

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

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 
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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 7. -- 

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

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

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

 

 

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 8. -- 

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

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

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

 

 

3.3. PRÉDIO EM RUINA - INFORMAÇÃO Nº161/DSCH/2019-TÉCNICO: ARTUR LOPES 

BALTAZAR, ENG.º. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

Através da informação nº 65/dsch/2019, datada de 21 de fevereiro de 

2019, subscrita pelo chefe de divisão, à data, arquiteto antónio 

malheiro, sancionada pelo sr. vice-presidente da câmara, dr. francisco 

melo, foi proposto que a comissão de vistorias, procedesse a uma 

vistoria de um prédio em ruinas, situado na rua do loureiro, nº19. -- 

foi agendado para o dia 12 de março de 2019, pelas 14:30 horas, a 

realização da vistoria, tendo sido notificado, por carta registada, o 

proprietário, sr. alfredo lopes pereira duarte para estar presente, 

de acordo com o nº 2 do artigo 90º do decreto-lei 555/99 de 16 de 

dezembro e ulteriores alterações. ----------------------------------- 

na data marcada o proprietário não compareceu, nem se fez representar. 

realizada a vistoria, foi elaborado pela comissão o auto de vistoria, 

que se anexa. ------------------------------------------------------- 

II. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

O prédio referenciado já foi objeto de várias vistorias, tendo sido 

iniciado, com a informação nº184/DE, datada de 21 de setembro de 2010, 

do responsável pela fiscalização da obra do parque de estacionamento 

(escavações arqueológicas), Sr. Engº Vitor Pereira, promovida pelo 

Município, onde se descrevia que o prédio “se encontra em estado de 
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degradação avançado, pondo em risco a segurança dos transeuntes ou 

trabalhadores da empreitada”. --------------------------------------- 

A empresa adjudicatária da obra do parque de estacionamento, Norasil, 

Sociedade de Construção Civil, SA, em 14 de agosto de 2013, remeteu 

um ofício ao Município, informando que “ ao criar condições para início 

dos trabalhos da empreitada confrontaram-se com o edifício em estado 

de iminente ruina, solicitando as diligências necessárias para evitar 

uma provável derrocada”. --------------------------------------------   

No dia 5 de setembro de 2013, a comissão de vistorias deslocou-se ao 

local, com vista a verificar as condições de segurança e de salubridade 

do prédio, objeto desta informação. --------------------------------- 

Produziu um auto, onde em traços gerais se dizia, que o prédio 

apresentava várias fissuras e quedas de reboco nas paredes exteriores. 

Concluía que o proprietário do prédio devia encetar as diligências 

necessárias conducentes à reabilitação do edifício propondo-se um 

prazo de 45 dias, para a realização obras sob pena do Município tomar 

posse administrativa do imóvel. ------------------------------------- 

O Sr. Alfredo Lopes Pereira Duarte tomou conhecimento através de 

fotocópia que lhe foi entregue, em mão, no dia 8 de novembro de 2013. 

Depois da obra do parque de estacionamento concluído e sendo a Rua do 

Loureiro, onde se situa a construção objeto desta informação, um dos 

acessos pedonais ao referido parque e atendendo a que o proprietário 

não deu cumprimento à notificação para executar as obras de 

reabilitação, foi promovida nova vistoria no dia 13 de junho de 2014. 

O relatório da vistoria referia que o proprietário não tinha dado 

cumprimento à notificação para a realização das obras de reabilitação 

do prédio e que não havia “uma evolução significativa da situação 

anteriormente retratada, salvo um agravamento da varanda voltada para 

a Rua do Loureiro com a queda de mais alguns elementos construtivos”. 

A comissão de vistorias propôs que o proprietário fosse notificado 

para executar as obras demolição dos elementos estruturais em ruina, 

no prazo de 30 dias sob pena de o Município, tomar posse administrativa 

do imóvel, para a execução das obras. ------------------------------- 

O Sr. Alfredo Lopes Pereira Duarte foi notificado desta vistoria, 

através do ofício nº3629, datado de 8 de agosto de 2014. ------------ 

III. PARECER ------------------------------------------------------- 

Considerando que os elementos construtivos podem continuar a ruir para 

via pública e provocar um acidente grave para os transeuntes, com base 

no nº3 do artigo 89º do Decreto-Lei nº555/99 de 16 de dezembro e 

ulteriores alterações, a Câmara Municipal pode “ordenar a demolição 

parcial das construções que ameaçam ruína ou ofereçam perigo para a 

segurança das pessoas”. ---------------------------------------------  

IV. PROPOSTA ------------------------------------------------------ 

Considerando que o proprietário do prédio não deu cumprimento às 

notificações que foram feitas pelo Município, no sentido de reabilitar 

o edifício, nem tão pouco as demolições dos elementos com perigo de 

ruir para a via pública, propõe-se que seja notificado, mais uma vez, 

o Sr. Alfredo Lopes Pereira Duarte, para no prazo de 15 dias, proceder 

à demolição do telhado, varanda e paredes de todo o piso do 2º andar, 

conforme o descrito no auto vistoria em anexo. ---------------------- 

Caso o proprietário não execute as obras referidas no parágrafo 

anterior, no prazo indicado de 15 dias, a Câmara Municipal acionará 

os mecanismos previstos no artigo 91º do Decreto-Lei nº555/99 de 16 

de dezembro e ulteriores alterações (posse administrativa do imóvel 

para a execução coerciva das obras). -------------------------------- 
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Assim, propõe-se que seja agendado para a próxima reunião da Câmara 

Municipal para sancionamento da presente proposta, de acordo com o 

parecer descrito no capítulo III da presente informação. ------------ 

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

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.08. ------------------------------------- 

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 2019.05.08. ---------------- 

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

 

 

3.4. OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO N.º 1/2009, CADUCIDADE DO ALVARÁ – PROCESSO 

N.º 7/07 – CONSTRUÇÕES JOSÉ AVELINO UNIPESSOAL, LDA. – LUGAR DA COVA 

DA MOURA, FREGUESIA DE VILAR DE NANTES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DATADA 

DE 02.04.2019.------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Por despacho datado de 3 de agosto de 2018, do Vereador Responsável 

pela Gestão Urbanística, Engº Victor Santos, foi-me dado a conhecer, 

que a Comissão de Festas da União das freguesias a Madalena e Samaiões, 

manifestou a disponibilidade para executar o imóvel, destinado a 

Arrumos, -  obra de edificação, a executar numa parcela de terreno, 

inserida no domínio público e localizada a Poente do Lote nº 1 do 

loteamento titulado pelo alvará nº 1/2009.--------------------------- 

2-ANTECEDENTES------------------------------------------------------ 

2.1-Em reunião de câmara de 21-05-2008, sob proposta da informação 

técnica de 16-05-2008, foi deliberado pelo Executivo aprovar o 

projecto de divisão fundiária do solo, promovido pelo promotor inicial 

– Srº António Raúl dos Santos, referente ao processo nº 7/07, sob a 

condição de aquele compensar o Município de Chaves no valor de € 6 

691,18 ( seis mil seiscentos e noventa e um euros e dezoito cêntimos).- 

2.2-Em reunião havida no dia 25 de fevereiro de 2008, nos Serviços 

Técnicos, da anteriormente designada Divisão de Gestão Territorial, 

foi lavrada a Acta de Reunião, constante no processo a folha nº 172, 

nos seguintes termos:------------------------------------------------ 

“Aos  vinte e cinco dias do mês de fevereiro do corrente ano estiveram 

presentes e vão assinar, no Gabinete da Chefe de Divisão de Gestão 

Territorial, Engª Conceição Martins, o promotor e o técnico do 

empreendimento a que corresponde o processo 7/07 _ Loteamento de 

António Raul dos Santos – sito no Lugar da Cova da Moura, Bairro das 

Campinas, da Freguesia de Samaiões, José Avelino R. Rodrigues, Arqtº 

Jaime Rodrigues, o Presidente e Tesoureiro da Junta de Freguesia de 

Samaiões, Carlos Luís Oliveira Fonseca Lopes, Afonso Celso Gonçalves 

de Oliveira, respectivamente, e os Técnicos da Autarquia, Engª 

Conceição Martins e Arqtº Luís Santos, no qual foi acordado que o 

local onde se insere o “Nicho” será aproveitado um espaço em cave, 

destinado a armazém para arrumos da Freguesia, o qual será executado 

pelo promotor do empreendimento”1.----------------------------------- 

                                                           
1 O sublinhado é nosso.---------------------------------------------- 
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2.3-Nos termos do disposto no artigo 74º, do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16/12, alterado  pela Lei nº 60/2007, de 4/9, foi emitido em 13 de 

Agosto de 2009 o alvará de loteamento nº 1/2009, em nome de Construções 

José Avelino, Unipessoal, Lda., através do qual foi titulada a 

aprovação da operação de loteamento e das respectivas obras de 

urbanização (promovido anteriormente por António Raul dos Santos), 

incidente sobre o  prédio rústico, sito no lugar de Cova da Moura, 

inscrito na matriz predial da freguesia de Vilar de Nantes, sob o 

artigo 854º e descrito na Conservatória do registo Predial do concelho 

de Chaves com o nº 1135.--------------------------------------------- 

2.4-A caução a que se refere o artigo 54º do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16/12, com posteriores alterações, foi inicialmente prestada 

mediante a garantia bancária nº 163-43010063-2, emitida pela Caixa 

Económica Geral, em 8 de junho de 2009, no valor de € 118 107,65 (cento 

e dezoito mil cento e sete euros e sessenta e cinco cêntimos).------- 

2.5-Para realização das obras de urbanização a interessada detinha o 

prazo de 20 meses, conforme cominado no referido título.------------- 

2.6-Em reunião de câmara de 16-11-2009, sob proposta da informação 

técnica de 11-11-2009, o Executivo deliberou  no sentido de indeferir 

o pedido de receção provisória das obras de urbanização tituladas pelo 

alvará nº 1/2009 e reduzir o valor da caução, respeitante ás obras2 de 

urbanização executadas no valor de  € 74 785,36 (setenta e quatro mil  

setecentos e oitenta e cinco euros e trinta e seis cêntimos).-------- 

2.7-Em reunião do Executivo de 21-12-2009, com base na informação 

técnica de 16-11-2009, foi deliberado reduzir o valor da caução, para 

o valor de € 71 522,86 (setenta e um mil quinhentos e vinte e dois 

euros e oitenta e seis cêntimos), em função dos trabalhos de 

Telecomunicações executados, os quais ascendiam ao montante de € 3 

625,00 (três mil seiscentos e vinte e cinco euros).------------------ 

2.8-Em reunião de câmara de 24-05-2010, mediante a informação técnica 

de 06-05-2010, o Executivo deliberou reduzir o valor da caução para o 

montante de € 58 279,07 (cinquenta e oito mil duzentos e setenta e 

nove euros e sete cêntimos), face ao parecer da EDP-Distribuição – 

Carta 704/10/AOVRL, de 21-04-2010, relativamente à execução das 

infraestruturas eléctricas no loteamento orçadas no montante de € 14 

714,77 (catorze mil setecentos e catorze euros e setenta e sete 

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

2.9-Em reunião de câmara de 05-07-2010, sob proposta da informação 

técnica de 24-06-2010, foi deliberado pelo Executivo, as seguintes 

resoluções:--------------------------------------------------------- 

-Notificar a requerente para proceder ao levantamento e reposição do 

pavimento na largura da vala e na extensão de 150 m, a qual foi 

necessária para a alimentação de energia eléctrica dos dez lotes 

previstos, em virtude de existirem depressões no pavimento.---------- 

-Reduzir o valor da caução para o montante de € 40 897,38 (quarenta 

mil oitocentos e noventa e sete euros e trinta e oito cêntimos), face 

à execução dos trabalhos de Telecomunicações orçados no montante de € 

6 225,00 ( seis mil duzentos e vinte e cinco euros).----------------- 

2.10-Em reunião de câmara de 07-02-2011, com base na informação técnica 

de 19-01-2011, foi deliberado pelo Executivo, aceitar a comunicação 

prévia para a execução das obras de urbanização referentes ao colector 

pluvial para drenagem das águas pluviais recolhidas nas grelhas das 

                                                           
2 Arruamentos – 13 490,20 €; Rede de Abastecimento de Água – 5 564,13 

€; Rede de Águas Residuias Domésticas e Pluviais – 8 905,79 €; Fundação 

dos muros de vedação – 2295,00 € (mencionados no Resumo Orçamental, a 

folha nº 648).------------------------------------------------------- 
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rampas de acesso às garagens dos imóveis previstos nos lotes, com a 

salvaguarda de, no decurso da sua realização, ser executada a reposição 

do pavimento do passeio.--------------------------------------------- 

2.11-Mediante a informação técnica de 19-11-2014, sobre a qual recaíu 

despacho do então presidente, Arqtº António Cabeleira, de 21-11-2016, 

foram propostas, as seguintes diligências:--------------------------- 

-Emitir o 1º aditamento ao alvará de loteamento nº 1/2009, de acordo 

com o disposto no artigo 76º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação, com a incidência na especificação mencionada na alínea h) 

do nº 1 do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores alterações 

– montante da caução e identificação do respetivo título (alteração 

da modalidade da caução – Hipoteca dos prédios urbanos descritos na 

Conservatória do registo Predial de Chaves com os nº 1741/20090818 e 

nº 1742/20090818 – lotes nº 1 e 2 que derivaram do loteamento titulado 

pelo alvará nº 1/2009, em substituição da garantia bancária Nº 163-

43010063-2, emitida pela Caixa Económica Montepio Geral).------------ 

-Notificar a requerente que detinha o prazo até 19 de agosto de 2016, 

para a conclusão das obras de urbanização tituladas pelo alvará de 

loteamento nº 1/2009. ----------------------------------------------- 

3-PARECER----------------------------------------------------------- 

3.1-Por leitura da informação técnica, elaborada em 17 de janeiro de 

2017 e subscrita pelos membros que, àquela data, integravam a comissão 

constituída nos termos do disposto no nº 1 do artigo 87º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação, conclui-se que naquela data, 

as obras de construção do imóvel destinado a Arrumos, projectado numa 

área integrada no domínio público e situada a Poente do Lote nº 1, bem 

como as obras de urbanização, não se encontram concluídas.----------- 

3.2-Por deslocação ao local, somos a informar que, as obras referidas 

no anterior parágrafo e tituladas pelo alvará de loteamento nº 1/2009, 

continuam por concluir.---------------------------------------------- 

3.3-A licença para a realização de operações urbanísticas previstas 

nas alíneas b) a e) do nº 2 e do nº 4 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16/12, com posteriores alterações, caduca se as obras não 

forem concluídas no prazo fixado na licença ou suas prorrogações, 

contado a partir da data da emissão do alvará, de acordo com o disposto 

na alínea d) do nº 3 do artigo 71º, do referido diploma legal.------- 

3.4-No presente processo administrativo registado com o nº 7/07, o 

prazo inicial para a realização das obras de urbanização e da 

edificação do imóvel, destinado a Arrumos, era inicialmente de 20 

meses, a contar da data da emissão do alvará de loteamento nº 1/2009, 

de 13 de agosto de 2009.--------------------------------------------- 

3.5-Por despacho datado de 21-11-2016, do então presidente, Arqtº 

António Cabeleira, o prazo inicial da licença foi prorrogado até 19 

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

3.6-Nesta perspectiva, no presente caso, a validade do alvará de 

loteamento nº 1/2009, o qual titulava o licenciamento da divisão 

fundiária do solo, com obras de urbanização e obras de edificação de 

imóvel, destinado a Arrumos, projectado na área cedida ao domínio 

público, situada a Poente do Lote nº 1 (operação urbanística incidente 

sobre um prédio rústico, sito no lugar de Cova da Moura, inscrito na 

matriz predial da freguesia de Vilar de Nantes sob o artigo 854º e 

descrito na Conservatória do registo Predial de Chaves com o nº 1135), 

terminou no dia 19-08-2016, circunstância essa que determina o 

incumprimento do prazo estipulado para a conclusão das respectivas 

obras de urbanização e da edificação prevista, enquadrando-se, na 

causa de caducidade prevista na alínea d) do nº 3 do artigo 71º, 

Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores alterações.--------- 
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3.7-Relativamente à questão colocada pelo Vereador Responsável pela 

Gestão Urbanística, Engº Victor Santos, por despacho de 03-08-2018, 

sou de entendimento que imóvel, destinado a Arrumos e projectado numa 

parcela pertencente ao domínio público, situada a Poente do Lote nº 1 

da presente operação de loteamento, só poderá ser executado pelas 

seguintes entidades:------------------------------------------------ 

-Pela promotora do loteamento titulado pelo alvará nº 1/2009, no âmbito 

dum pedido de renovação da licença, nos termos do disposto no artigo 

72º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores alterações.-- 

-Pela câmara municipal, no âmbito da realização das obras de 

urbanização em falta, nos termos do disposto no artigo 84º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação.----------------------------- 

4-CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÂO--------------- 

4.1-Considerando que, o alvará de loteamento nº 1/2009, foi emitido 

em 13 de agosto de 2009, com o prazo de execução das obras de 

urbanização de 20 meses;--------------------------------------------- 

4.2-Considerando que, por despacho datado de 21-11-2016, do então 

presidente, Arqtº António Cabeleira, o prazo inicial da licença foi 

prorrogado até 19 de agosto de 2016.--------------------------------- 

5-PROPOSTAS DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

5.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo:-------------------------------------------- 

-Que seja praticada decisão consubstanciada na intenção de declarar 

caducado o alvará de loteamento nº 1/2009, o qual titulou o 

licenciamento da operação de loteamento com obras de urbanização que 

incidiram sobre o prédio rústico acima referido, encontra-se 

presentemente caducado, em virtude de a promotora não ter concluído 

as obras de urbanização até 19 de agosto de 2016, pelo expresso na 

alínea d) do nº 3 do artigo 71º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, 

na sua versão final.------------------------------------------------- 

5.2-A caducidade do alvará de loteamento nº 1/2009, emitido em 13-08-

2009 só poderá produzir efeitos sobre os lotes nº 1 ao lote nº 7, em 

virtude de os restantes lotes já terem sido objecto de pedidos de 

comunicação de obras de edificação neles previstas, de acordo com o 

disposto no nº 7 do artigo 71º do diploma legal acima referido.------ 

5.3-Nos termos do disposto nos artigos 121º e 122º do Código de 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 

7/1, antes de ser tomada a decisão final, a interessada deve ser ouvida 

no procedimento, pelo expresso no n.º 5 do artigo 71º do diploma legal 

acima referido. ----------------------------------------------------- 

5.4-Notifique-se a interessada do teor da deliberação que recair sobre 

a presente informação técnica.--------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 11.04.2019:--------------- 

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 à declaração de 

caducidade da licença para  arealização da operação de loteamento, 

titulada pelo alvará de loteamento n.º 1/2009, nos termos e para os 

efeitos preconizados no item “5 – PROPOSTA DE DECISÃO”, deste 

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



                                                                F. 152 

                                                                  _____________________ 
 

Neste contexto, e face ao disposto no n.º 5, do artigo 71.º, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação, dever-se-á, de seguida, 

notificar o titular do referido alvará de loteamento, nos termos do 

preceituado nos artigos 120.º e 121.º, do Código de Procedimento 

Administrativo para, querendo, vir a processo, numa prazo de 10 (dez) 

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 2019.05.08. ------------------------------------- 

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 2019.05.08. ---------------- 

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

 

 

3.5. AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO E ALTERAÇÃO DE FACHADAS, PEDIDO DE 

LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 721/00 – MANUEL GOMES GIL – LUGAR DE 

RIBALTA, LOT. N.º 30/87, LOTE N.º 48, FREGUESIA DE OUTEIRO SECO – 

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

ENG.ª VICTÓRIA ALMEIDA DATADA DE 29.04.2019. ------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1 Através de requerimento, com registo de entrada nos serviços da 

Divisão de Gestão e Ordenamento do Território nº473/19, datado de 

27/02/2019, o Sr. Manuel Gomes Gil, na qualidade de proprietário, vem 

requer a junção de elementos ao processo nº721/00, para cumprimento 

do enunciado na informação técnica datada de 19/12/2018, da qual tomou 

conhecimento por ofício n.º 70/DGOT/2019, de 2019/02/12, com vista à 

legalização das obras de ampliação e alteração das fachadas, 

realizadas em desconformidade com o respetivo projeto ou com as 

condições do licenciamento ou comunicação prévia (Licença inicial n.º 

713/01, emitida em 13 de dezembro de 2001)  e levadas a efeito na 

habitação de que é proprietário, implantada no lote 48 constituído 

através de alvará de loteamento n.º 30/87 em nome de Eliseu Luís dos 

Reis e posterior aditamento, no lugar da Ribalta, freguesia de Outeiro 

Seco, Chaves e subentende-se,  com obras face ao requerimento(3) e 

cumulativamente na legalização de obras de construção de muros de 

vedação confinantes com via pública.--------------------------------- 

1.2 A instruir o pedido, para além do requerimento, apresenta:------- 

 Fatura da luz;------------------------------------------------- 

 Desenhos de alteração, elaborados de acordo com o código de cores 

estabelecido no artigo 15.º do RMUE;--------------------------------- 

 Peças desenhadas, intituladas “planta de implantação”, à escala 

1.200 “planta/corte/alçado, legalização de dois muros”, á escala 

1:200;-------------------------------------------------------------- 

 Requerimento/exposição, onde se encontra expresso que as obras 

já “se encontram concluídas”.---------------------------------------- 

                                                           
3 onde apresenta estimativa orçamental e trabalhos a realizar “a cor 

a utilizar será a cor branca”, “os trabalhos serão executados por 

empreiteiro a selecionar”-------------------------------------------- 
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1.3. No âmbito da audiência dos interessados, realizada em 27/03/2019, 

foi apresentada a fatura do Gás.------------------------------------- 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO------------------------------------------- 

2.1 O prédio urbano sobre o qual incide o presente pedido, corresponde 

ao lote n. º48, do loteamento urbano titulado com o Alvará de 

licenciamento da operação de loteamento n. º30/87, emitido em nome de 

Eliseu Luís dos Reis, em 29/12/1987; -------------------------------- 

2.2 De acordo com Certidão da Conservatória do Registo Predial de 

Chaves, apresentada, o prédio urbano sobre o qual recai a presente 

operação urbanística, denominado Lote n.º48, situado em Ribalta, 

encontra-se inscrito na matriz sob o artigo nº3210-P, natureza urbana, 

da freguesia de Outeiro Seco,  possuindo uma área total de 631m2, uma 

área coberta de 115m2 e uma área descoberta de 516m2, composto de 

edifício de cave, rés do chão, 1.º andar e  logradouro, confronta de 

norte com Ana dos Santos Batista, de nascente com arruamento e lote 

49, de sul com o lote 47 e de poente com caminho público, desanexado 

do n.º 00614/220188.------------------------------------------------- 

3. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

Foram detetados os seguintes processos: ----------------------------- 

3.1 Processo n. º30/87, que culminou com a emissão do alvará loteamento 

urbano nº30/87, emitido em nome de Eliseu Luís dos Reis, em 29/12/1987, 

sito no lugar da Ribalta, estrada de Outeiro Seco, autorizado em 

reunião de camara, realizada em 30/11/1987, que apenas prescrevia a 

divisão cadastral dos lotes, manchas de implantação. ---------------- 

3.2 Processo n. º721/2000 em nome de Manuel Gomes Gil, para construção 

de uma habitação unifamiliar, com a área 245m2, com 3 pisos, sendo 2 

acima da cota de soleira e 1 abaixo da mesma cota, sito em Ribalta, 

no lote 48, do loteamento 30/87, dando origem à Licença n.º 713/01, 

emitida em 13 de dezembro de 2001 e posteriores prorrogações.-------- 

4. INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO----------------------------------------- 

4.1 Em resultado da análise aos elementos entregues, após consulta ao 

processo supra referenciado e em conformidade com o disposto no artigo 

9º, do RJUE e na portaria nº 113/15 de 22 de abril ( parte I  e no n.º 

15 e n.º16, da parte III,  do anexo I),  em conformidade com o artigo 

13, artigo 15 e do n.º5, do artigo 73.º -c, do RMUE, considera-se que 

o pedido se encontra instruído com todos os elementos necessários ao 

procedimento em análise.--------------------------------------------- 

4.2 São apresentados os termos de responsabilidade do coordenador do 

projeto, do projeto de arquitetura, do projeto e arranjos exteriores, 

acessibilidades, do projeto de abastecimento de água, saneamento e 

águas pluviais, do projeto de acústica e ainda declaração do autor do 

levantamento topográfico, atestando a conformidade com os elementos 

cadastrais.--------------------------------------------------------- 

5. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------- 

5.1 No Regime Jurídico de Urbanização e Edificação consagrado no DL 

555/99 de 09/09 e ulteriores alterações------------------------------ 

5.1.1 O pedido formulado enquadra-se no artigo 102.º-A do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação, adiante designado RJUE, na 

redação conferida pelo DL n.º 136/2014, de 9 de setembro e   ulterioras 

alterações, em articulação com o artigo 73.º-C do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação, 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 mesmo Regulamento.---- 

5.1.2 De acordo com vistoria realizada em 20 de setembro de 2018, 

resultou o respetivo Auto de Vistoria, que não refere a “ (…) 

necessidade de realização de obras de correção e/ou adaptação na 

habitação unifamiliar, objeto de vistoria”;-------------------------- 
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5.1.3 No entanto é referido no mesmo auto que “ (…) as escadas 

interiores de comunicação entre a cave e o R/C se encontrem em tosco; 

(…) o edifício, situa-se em meio urbano e, em certa medida, integra-

se no meio em que se insere, pese embora, não se encontrarem 

executados, os arranjos exteriores, constantes da planta de 

implantação á escala 1:2000” (…). O referido Auto de Vistoria n.º 

82/2018, encontra-se em anexo à presente informação.----------------- 

5.1.4 De acordo com o expresso no requerimento n.º 473/19, folha n.º120 

do processo, “as escadas interiores, que ligam a cave ao rés do chão 

se encontram concluídas”.  Já no que concerne aos arranjos exteriores 

nada é esclarecido acerca da eventual forma de execução desses 

trabalhos, detetados na vistoria realizada em 20/09/2018,sendo que os 

mesmos estavam previstos na planta de implantação à escala 1:200.---- 

5.2 No Loteamento---------------------------------------------------- 

5.2.1.A pretensão insere-se em área abrangida por operação de 

loteamento, alvará inicial de loteamento n. º30/87; ----------------- 

5.2.2 Da análise do referido alvará de loteamento, para o lote de 

terreno n.º48, cuja área do mesmo é de 631,00m2, impõe uma área coberta 

de 100m2, cumulativamente com o estipulado no regulamento do referido 

loteamento,  no seu  artigo 16.º sob a epígrafe “superfície máxima de 

ocupação por piso” onde se encontra expresso “Nos terrenos com área 

inferior a 800m2, a ocupação máxima por piso não poderá exceder 110m2. 

Ora a pretensão ultrapassa a área coberta prevista, designadamente 

área do piso2 (124,60m2);-------------------------------------------- 

5.2.3 No referente ao afastamento entre edificações, de acordo com o 

artigo 15.º, do regulamento, sob a epígrafe “Afastamento entre 

edificações”, o qual estipula que “em caso algum se admite a 

implantação de moradias a uma distancia inferior a 4,5m do muro lateral 

de separação ou de delimitação, nem a menos de 5,00m dos muros 

principais”. Constata-se, contudo, que o imóvel não garante, em 

algumas orientações, os afastamentos previstos aos muros laterais de 

separação;---------------------------------------------------------- 

5.2 4 Do acima exposto, verifica-se que que as obras de ampliação e 

alteração das fachadas, realizadas em desconformidade com o respetivo 

projeto ou com as condições do licenciamento ou comunicação prévia 

(Licença inicial n.º 713/01, emitida em 13 de dezembro de 2001)  e 

levadas a efeito na habitação de que é proprietário, implantada no 

lote 48 constituído através de alvará de loteamento n.º 30/87, objeto 

de legalização não cumprem algumas das especificações enunciadas 

no processo que culminou com o alvará da licença de loteamento.------ 
6. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

6.1 Pelo que se enunciou no subponto 5.1.4, e nos subpontos do ponto 

5.2, da presente informação, conclui se que o pedido não se apresenta 

apto para aprovação, sendo passível de ser indeferido nos termos do 

disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 24º do RJUE por violar 

normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente por não 

cumprir algumas das especificações do alvará de loteamento 30/87. --- 

6.2 Em coerência com as razões de facto e de direito acima expostas, 

sou a propor que o presente processo esteja presente na próxima reunião 

de Câmara, para que o executivo delibere o projeto de indeferimento 

do pedido de legalização, das obras de ampliação/alteração do prédio 

de habitação e das obras de construção de muros de vedação, nos termos 

da alínea a), do n.º 1 do artigo 24º do DL n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual versão, devendo promover-se audiência prévia 

dos interessado, nos termos do artigo 122º do DL nº4/2015, de 7 de 

janeiro, que aprova o novo Código do procedimento Administrativo.---- 
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6.3 Mais se informa, as alterações levadas a efeito no referido imóvel, 

com licença inicial º 713/01, emitida em 13 de dezembro de 2001, serão 

passíveis de serem legalizadas, designadamente promovendo alteração 

às prescrições do alvará do alvará de loteamento e cumprindo todas as 

normas legais aplicáveis à pretensão.-------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 29.04.2019:--------------- 

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, por violação 

das normas legais expressas na alínea 5.2.4, deste documento.-------- 

Neste contexto, e caso superiormente seja proferida decisão 

administrativa consonante com o recomendado no anterior parágrafo, 

dever-se-á, de seguida, notificar o requerente, nos termos do disposto 

no artigo 121.º e seguintes, do Código de Procedimento Administrativo 

para, querendo, vir a processo, numa prazo de 10 (dez) dias, dizer o 

que se lhe oferecer sobre o sentido do projecto de decisão acima pré-

anunciada.---------------------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.08. ------------------------------------- 

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 2019.05.08. ---------------- 

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

 

 

3.6. CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL – PROCESSO N.º 

343/19 – DURIENSEGÁS, S.A. – RUA E BECO DA FONTE DO LEITE, FREGUESIA 

DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 19.04.2019. 

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

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 916/19, vem solicitar a construção de Rede 

de Distribuição de Gás Natural numa extensão aproximada de 160,00 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)------ 
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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 7º4 do Dec-

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 7º5do 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.º6 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.º7 do retrocitado diploma.-------  

                                                           
4 Artigo 7.º Operações urbanísticas promovidas pela Administração 

Pública------------------------------------------------------------- 

1 — Estão igualmente isentas de controlo prévio---------------------- 

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;------------------ 
5 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.------------------------------------------------------------- 
6 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.---------------------------- 
7 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;-------- 
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A pretensão, construção de rede de distribuição de gás natural numa 

extensão de 160,00 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.º8 da 

Portaria 216/2008, de 22 de 3 de Março. -----------------------------

O promotor teria de apresentar uma caução, face ao disposto no artigo 

11º9 e ponto 2 do artigo 5º10 do “Regulamento de Obras e Trabalhos no 

Subsolo do Domínio Publico Municipal”, ------------------------------ 

                                                           

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

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.--------------------- 
8 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.------------------------ 
9 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.--------------------------------------------- 
10 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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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 

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 160,00 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)     
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ARTIGO 66º 

Licença ou admissão de comunicação previa em 

obras     

  

 16 

Prazo de execução da obra, por cada mês ou 

fração  
1,00 12,20 € 12,20 € 

  TOTAL      78,90 € 

 

IX – Considerações para emissão do título---------------------------- 

Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas, previstas no n.º 

1 do art.º 711 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal, no valor de 78,90 €.------------------------------ 

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 1312º 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 30.04.2019:--------------- 

                                                           
11 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 seencontrem pagas as taxas devidas e prestada caução.------------ 
12.3 — 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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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 Cãmara Municipal vir a adoptar 

um projecto de decisão administrativa conducente ao deferimento do 

pedido de licenciamento da execução da rede de distribuição de gás no 

item “III – Localização da rede de distribuição”, desta peça escrita, 

nas condições expressas nos itens V, VI, VII e VIII, deste documento. 

Após tomada da decisão atrás recomendada, dever-se-ão encetar as 

diligências preconizadas nos segundo, terceiro e quarto parágrafos, 

do item “IX – Considerações para a Emissão do Título”, deste 

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

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.08. ------------------------------------- 

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 2019.05.08. ---------------- 

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

 

 

3.7. AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO, PROJETOS DE 

ESPECIALIDADES – PROCESSO N.º 394/18 – GRACIETE DE NOSSA SENHORA 

SALGADO E OUTRO – AV. DA COCANHA, N.º 172, 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 

26.04.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1 Na sequencia de informação técnica n.º 0137/SCOU/2019, datada de 

06/03/2019, vem o Sr. Arquiteto César Gonçalves na qualidade de 

representante da Sra. Graciete de Nossa Senhora Salgado, proprietária, 

na proporção de ¾, e o Sr. Carlos Manuel Carvalho Coutinho, 

proprietário na  proporção de ¼, do prédio a seguir 

identificado,  requerer a junção de novos elementos, tendo em vista a 

legalização de uma operação urbanística, consubstanciada em obras de 

ampliação executadas sem procedimento de controlo prévio,  mas com 

obras de correção, necessárias à conclusão da obra, de um edifício 

destinado a habitação unifamiliar, com Licença inicial n.º 60,  passada 

em 31 de janeiro de 1986, em área inserida em loteamento, com alvará 

n.º2/81,  nos termos do disposto no artigo 102-A.º, do DL nº555/99, 

de 16 de Dezembro, na sua atual redação, doravante designado por RJUE. 

Cumulativamente também são propostas a legalização de obras de 

alteração na edificação principal, que consubstanciam a abertura de 

um vão de porta, no alçado designado A2. ---------------------------- 

1.2 Para efeitos de instrução do pedido são apresentados 

discriminadamente, os seguintes elementos: -------------------------- 

 Plano de acessibilidades;-------------------------------------- 

 Projeto de estabilidade;--------------------------------------- 

 Projeto de águas pluviais;------------------------------------- 

 Fatura da eletricidade, comprovativa Ivo de que a edificação já 

se encontra provida de rede elétrica;-------------------------------- 
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 Fatura de serviços de telecomunicações, comprovativo de que a 

edificação já se encontre já provida desses serviços.---------------- 

1.2 Mais se informa é pretensão dos interessados, legalização de obras 

de ampliação, sem procedimento de controlo prévio, em área abrangida 

por operação de loteamento, sujeita a comunicação prévia, contudo 

subentende-se que os requerentes optaram pelo regime de licenciamento, 

em conformidade com o ponto 6, do artigo 4.º do RJUE.---------------- 

1.3 O autor do projeto de arquitetura optou pela exclusão da instalação 

de gás, no edifício destinado a habitação própria, uma vez que não 

tenham prevista a utilização de gás, uma vez que não estar dotado de 

infraestruturas exteriores de gás, em conformidade, subentende-se com 

o n.º2, do artigo 3.º do DL n.º97/2017, 10/08.----------------------- 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ------------------------------------------ 

2.1 De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de 

Chaves, CCRP, o prédio urbano, denominado lote n,º172,  composto de 

edifício rés-do-chão, 1.º andar e logradouro, situa-se em Cocanha, com 

uma área total de 225 m2, área coberta de 61,80m2, da Freguesia de 

Santa Cruz /Trindade descrito sob o nº585/20090306, inscrito na matriz 

da referida freguesia sob o artigo nº782, confronta de norte com o 

lote n.º173, de nascente com estrada, de sul com parque de 

estacionamento e de poente com o lote n.º160, desanexado do n. º59.260, 

fls 3 do livro B-143.------------------------------------------------ 

2.2. Face à caderneta predial urbana, apresentada o prédio urbano 

situado na Cocanha, da União das freguesias de Santa Cruz/Trindade e 

Sanjurge, confronta de nascente com estrada, de sul com parque de 

estacionamento, de poente com lote 160 e de norte com o lote 173, 

descrito como casa de habitação de R/C,  1.º andar e logradouro, com 

uma área total do terreno de 225,00 m2, uma área de implantação de 

61,80 m2 e uma área bruta de construção  de 121,99 m2, inscrito na 

matriz sob o artigo matricial nº1057NIP que teve origem no artigo 782, 

da extinta freguesia de Santa Cruz/Trindade,  de acordo com a 

reorganização administrativa do território das freguesias, cujos 

titulares são a Sra. Graciete de Nossa Senhora Salgado, proprietária, 

na proporção de ¾, e o Sr. Carlos Manuel Carvalho Coutinho, 

proprietário na  proporção de ¼, do prédio.-------------------------- 

3. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

Para o local detetaram-se os seguintes processos:-------------------- 

3.1 Processo n. º2/81, para concessão de licença de loteamento, no 

prédio situado na Cocanha, para 222 lotes, numerados de “o” a “221” 

que deu origem ao Alvará n. º2/81, cujo requerente é “Flavitur – 

sociedade de empreendimentos da região de Chaves, SARL” e posterior 

alvará n. º1/2011;--------------------------------------------------- 

3.2 Processo de licenciamento de obras antecedente n. º42, do ano de 

1986 que deu origem à Licença n. º60, passada em 31 de janeiro de 

1986, para “construção de seis moradias nos lotes 172 a 177 inclusive 

com a área total de 681,60m2”, cujo requerente é “Flavitur – sociedade 

de empreendimentos da região de Chaves, SARL”, sendo o local da obra 

Cocanha, com posteriores prorrogações registadas (Licença n.º 801, 

passada em 18/12/1986, Licença n. º844, passada em 31/12/1986);------ 

3.3 Processo de licenciamento de obras antecedente n. º247, do ano de 

1987 que deu origem à Licença n.º372, passada em 21 de maio de 1987, 

cujo requerente é “Flavitur – sociedade de empreendimentos da região 

de Chaves, SARL”, sendo o local da obra Cocanha referente ao aditamento 

ao processo inicial e no concernente aos lotes 172 a 177 inclusive com 

mais área de 50,34m2;------------------------------------------------ 

3.4 Exposição e documentação fotográfica anexa,  apresentada pelo Sr. 

José Carlos Rodrigues Chaves, na qualidade de vizinho/lesado, expedida 
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18/10/2017, com registo de entrada na Secção de Atendimento desta 

Autarquia com NIPG - 11150/17, a qual foi protocolada para a Divisão 

de Administração e Fiscalização, D.A.F. dando origem ao Processo 

147/FIS/2017 e sequencialmente  para a Divisão de Gestão Territorial, 

D.G.O.T. em 20/10/2017, que deu origem  ao processo nº734/17, 

denunciando  obras de alteração na vivenda n. º39, realizadas no prédio 

acima identificado, as quais tiram visibilidade e solicitando a 

deslocação ao local, dos serviços de fiscalização municipal;--------- 

3.5 Ficha de acompanhamento de Operações Urbanísticas nº105/2017 – 

zona Norte, datada de 20/10/2017, comunicando que face à queixa 

apresentada, com registo de entrada, NIPG – 11150/17 e dando 

cumprimento ao despacho superior da Dra. Sandra Lisboa, em 15/10/2017, 

após deslocação ao local foi verificado que a Sra. Graciete da Nossa 

Senhora Salgado, está a levar a cabo, no logradouro do prédio contíguo 

ao alçado esquerdo posterior da sua habitação a construção de um R/C 

e andar, sem controlo prévio por parte desta autarquia.. Mias foi 

esclarecido pela proprietária que deu entrada de um pedido de 

legalização da operação urbanística em questão, que decorre no 

processo n.º de acordo com o relatório sobre a situação da obra.----- 

3.6 Em 24/10/2017 e na sequência da Ficha de acompanhamento de 

Operações Urbanísticas nº105/2017 – zona Norte, datada de 20/10/2017, 

a Sra. Chefe da D.A.F, Dra. Sandra Lisboa prestou a informação 

n.º157/DAF/FIS/2017, na qual recaiu o despacho do Sr. Presidente da 

Camara Dr. Nuno Vaz, datado de 27/10/2017, foi a Sra. Graciete de 

Nossa Senhora Salgado, ora requerente, oficiado da 

aplicação das medidas de tutela da legalidade urbanística (embargo 

prevista na alínea a), do n.º1, do artigo 102.º-B, do RJUE, embargo, 

pelo prazo de um ano, em vista a garantir a reintegração de ordem 

administrativa violada, com todos os efeitos aí emergentes, muito 

concretamente, a obrigatoriedade de paralisar, imediatamente, a 

execução dos trabalhos, evitando  o agravamento da irregularidade 

detetada (Tendo tomado conhecimento pessoal em 06/11/2017).---------- 

3.7. Simultaneamente a 07 de novembro de 2017 foi levantado Auto de 

Embargo e suspensão de obras particulares, referente “obras de 

construção, de um rés do chão com aproximadamente 50m2 e andar de 

aproximadamente 42 m2 (…) sem a respetiva licença de construção 

administrativa (…) as mesmas obras foram embargadas, pelo motivo 

descrito na ficha de acompanhamento de operações Urbanísticas 

nº105/2017 – zona Norte, datada de 20/10/2017 e despacho superior de 

27/10/2017 (Tendo tomado conhecimento pessoal em 07/11/2017).-------- 

3.7 Participação n.º 77/FIS/2017, datada de 06/11/2018inerente ao 

processo 147/FIS/2017.---------------------------------------------- 

3.8 Informação nº36/2018 – zona norte, do Sector de Fiscalização 

Municipal, SFM, datada de 19/02/2018, informando que a Sra. Graciete 

de Nossa Senhora Salgado, está a cumprir com a medida de tutela da 

legalidade urbanística aplicada - Embargo;--------------------------- 

3.9 Informação técnica da Coordenadora técnica da seção administrativa 

da D.G.OT., Isabel Presa, datada de 15/02/2018, informando que deu 

entrada nestes serviços, em 20/10/2017, um pedido para 

“construção/reconstrução de garagem em anexo, em nome Sra. a Graciete 

da Nossa Senhora Salgado, no entanto, até à presente data, a situação 

auí identificada não foi regularizada-------------------------------- 

3.10 Despacho n.º27/GAP/2018 – Ordem de demolição. Tendo sido 

comunicada por ofício N/Ref. 102/DAF/FISC/2018, de 2018/04/11.------- 

3.11 Despacho superior com ordem de demolição definitiva e executória, 

datado de 17/05/2018. Tendo sido comunicada por ofício N/Ref. 

122/DAF/FISC/2018, de 2018/05/17.------------------------------------ 
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3.12 Em 20/10/2017, através do requerimento nº1882/17 que deu origem 

ao processo n.º734/17, a Sra. Graciete de Nossa Senhora Salgado, na 

qualidade de proprietária, na proporção de ¾, de um prédio urbano, 

abaixo identificado, sito na Cocanha, em Chaves, apresenta um pedido 

de aprovação do projeto de arquitetura, para obras de ampliação de um 

anexo, destinado a garagem, com vista à legalização da referida 

edificação já erigida sem procedimento de controlo prévio, 

complementar da edificação principal destinada a habitação unifamiliar 

, com Licença inicial n.º 60 passada em 31 de janeiro de 1986, em área 

inserida em loteamento, com alvará n.º2/81,  nos termos do disposto 

no artigo 102-A, do RJUE, o qual foi liminarmente rejeitado, por 

despacho superior, do Vereador do Pelouro do Urbanismo,  Planeamento 

e Ordenamento do Território, Eng.º Victor Santos datado de 14/11/2017. 

3.13 Exposição, apresentada sob requerimento n.º 2273/17, no sentido 

de solicitar que seja aguardado o prazo, para entrar em vigor da 

alteração ao regulamento do PDM, no sentido do processo ser 

reapreciado, em resultado da entrada em vigor de novas regras 

urbanísticas. ------------------------------------------------------ 

4. ANÁLISE DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS-------------------------------- 

Em resultado da análise aos elementos entregues, após consulta ao 

processo supra referenciado e em conformidade com o disposto no artigo 

9º do RJUE e na Portaria nº 113/15 de 22 de abril ( parte I  e no n.º 

15 e n.º16, da parte III,  do anexo I),  em conformidade com o artigo 

13, artigo 15 e do n.º5 do Artigo 73.º -C, do RMUE, considera-se que 

o processo se encontrava instruído com os elementos necessários ao 

procedimento em análise.--------------------------------------------- 

5. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------- 

5.1 No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação---------------- 

A pretensão, consubstanciada a reposição da legalidade urbanística de 

uma operação urbanística ilegal, isto é, obras de construção e 

posteriormente a realização de obras ampliação sem os respetivos atos 

administrativos de controlo prévio, enquadra-se no disposto nos 

artigos n.º 102 e 102.º-A, do RJUE.---------------------------------- 

5.2 Nos Regulamentos Municipais-------------------------------------- 

O presente pedido tem enquadramento, no artigo 73.º-C (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 RMUE.--------------------------------------- 

O referido Auto de Vistoria deverá ser fornecido aos requerentes junto 

com a presente informação.------------------------------------------- 

5.3 Enquadramento em Loteamento-------------------------------------- 

O alvará de loteamento (primitivo) n.º 2/81, emitido em nome da Firma 

Flavitur, S.A., encontra-se caducado. Neste contexto não podem ser 

chamadas à coação as condições do referido loteamento Tais 

especificações foram destruídas por força do ato administrativo que 

veio a declarar a caducidade dos seus efeitos nos termos da deliberação 

de camara realizada em 04/02/1997.----------------------------------- 

Sendo certo que tal parcela autónoma, nos termos do disposto no n.º 4 

do artigo 38.º do DL n.º 448/91 de 29 de Novembro, com as alterações 

que sucessivamente lhe foram sendo introduzidas, respetivamente, pelo 

DL 334/95, de 28/12 e pela Lei n.º26/96, de 01/08, escaparam aos 

efeitos de declaração de tal caducidade, em virtude de para a mesma, 

ter sido objecto de deferimento do pedido de licenciamento da 

edificação projetada no referido lote, assim o pedido de legalização 
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em apreciação não poderá ser apreciado, nem pelas regras urbanísticas 

consagradas no Alvará de loteamento n.º2/81, nem nas idênticas 

especificações emergentes do alvará de loteamento de n.º1/2011 que lhe 

sucedeu pelas seguintes ordens de razões:---------------------------- 

1.º Ambos os regimes de loteamento na presente data encontram-se 

caducados, não podendo assim, os seus parâmetros urbanísticos 

constituir catálogo legal de referencia, em vista à legalização da 

operação urbanística de ampliação;----------------------------------- 

2.º A construção/edificação objeto de ampliação, sem o devido controlo 

prévio municipal, ficou fora do regime de caducidade do alvará n.º2/81, 

considerando o facto de, à data, o respetivo lote já ter beneficiado 

de licença de construção da edificação nele projetada.--------------- 

Assim perante a inequívoca impossibilidade de aplicação das normas dos 

dois regimes de loteamento, em vista ao enquadramento urbanístico do 

pedido de legalização em apreciação, outra alternativa não subsiste 

que não passe pelo enquadramento urbanístico do pedido de legalização 

no caso ampliação da edificação existente mediante recurso ao regime 

do instrumento de planeamento territorial, em vigor na zona 

territorial em causa, no caso PDM, bem como ao RJUE, em vigor.------- 

5.4 No regime do instrumento de planeamento territorial, em vigor na 

zona territorial em causa, no caso Plano Diretor Municipal, em vigor 

O projeto em causa reporta-se à legalização das obras de ampliação de 

uma habitação unifamiliar pré existente, com Licença inicial n.º 60 

passada em 31 de janeiro de 1986, as quais foram precedidas de obras 

de demolição, também de índole ilegal,  de um anexo destinado a 

garagem, ficando assim o referido imóvel, com uma área de implantação 

de 142,37 m2 (61,8m2 + 10,47 m2 + 70,10 m2), perfazendo uma área bruta 

total de  252,97m2, cujo índice de construção obtido é de Ic = A bruta 

/Área total do prédio =252,97m
2 / 225,00m2 = 1,12m2/m2 (≤ 1,20 m2/m2), inferior 

ao permitido para o local,  categoria de espaços 1.1 – cidade de 

Chaves.  No que refere à área total de implantação total é inferior a 

80% da área do lote. Neste contexto a pretensão cumpre com o definido 

no articulado, no artigo 19.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

de Chaves.---------------------------------------------------------- 

5.5 Quanto ás infraestruturas---------------------------------------- 

O prédio confronta de nascente com estrada e de sul com parque de 

estacionamento.----------------------------------------------------- 

O prédio está satisfatoriamente servido de infraestruturas (água, rede 

viária, saneamento).------------------------------------------------ 

5.6 Quanto ás acessibilidades - DL n.° 163/06, de 8 de agosto-------- 

Sob o requerimento n.º 870/19, de 18/04/2019, foi apresentado o plano 

de acessibilidade, sendo composto por peças escritas e desenhadas e 

acompanhado pelo termo de responsabilidade, dando cumprimento ao 

definido no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08 de agosto, cuja 

responsabilidade é do seu técnico autor.----------------------------- 

5.7 Quanto aos espaços destinados ao estacionamento de veículos 

automóveis---------------------------------------------------------- 

A pretensão prevê espaço destinado a garagem, pelo que a pretensão 

garante o n.º mínimo de lugares de estacionamento, conforme prevê, a 

alínea b), do n.º3, do Artigo 12.º, do Regulamento do PDM de Chaves 

em vigor, cumulativamente com os artigos 39.º e 40.º do RMUE--------- 

5.8 Verificação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, RGEU -- 

O projeto de arquitetura foi retificado relativamente à supressão de 

um vão de porta localizada, na fachada posterior, a qual interferia 

com parcela confinante, neste seguimento foi garantida a adequação à 

norma regulamentar do RGEU.------------------------------------------ 
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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.------------------------------- 

6.  CONCLUSÕES------------------------------------------------------- 

Em relação ao presente pedido há dois aspetos a focar, ou seja, a 

possibilidade de as obras de ampliação, realizadas em edificação pré-

existente, poderem vir a ser legalizadas e a possibilidade de para as 

mesmas poder vir a ser emitido o alvará de licença de utilização. --- 

No que concerne ao primeiro aspeto, constata-se que as obras de 

ampliação, nos termos em que se encontram representadas no projeto 

apresentado, não consubstanciam violação dos parâmetros urbanísticos 

estabelecidos para o local pelo PDM de Chaves. Assim sendo, podemos 

afirmar a possibilidade de as mesmas virem a ser regularizadas por 

esta autarquia.----------------------------------------------------- 

Já no que se refere ao segundo aspeto, a resposta é distinta. Com 

efeito, como se pode verificar por leitura do auto de vistoria 

n.º96/2018,  produzido no âmbito do preceituado no n.º 6, do artigo 

73.º-C, do RMUE, cujo conteúdo aqui se dá por integralmente 

reproduzido, o imóvel, destinado a habitação, não reúne as condições 

mínimas para que possa ser utilizada, carecendo de “obras de correção 

ou adaptação”, cumulativamente o pedido não está instruído com os 

elementos definidos, sobre a matéria, na Portaria n.º 113/2015,de 22 

de abril, com as especificidades, descritas no n.º5, do artigo 73.º-

C, do RMUE.---------------------------------------------------------- 

Tais obras enquadram-se no contexto patenteado no n.º4, do artigo 

73.º-C, do RMUE.----------------------------------------------------- 

7. ESTRATÉGIA PROCEDIMENTAL------------------------------------------ 

Atento ao exposto, sou a sugerir a seguinte estratégia procedimental: 

7.1 Que os requerentes sejam informados da possibilidade de as obras 

de ampliação que levou a efeito sem a necessária licença, nos termos 

em que as mesmas se encontram representadas no projeto apresentado, 

poderem vir a ser regularizadas, mediante a emissão de Alvará de 

Licença de Utilização, conforme o estatuído no n.º 3, do artigo 73.º-

C, do RMUE.---------------------------------------------------------- 

7.2 Para que o referido Alvará seja emitido, os requerentes deverão 

diligenciar no sentido de efetuar obras de correção, as quais serão 

precedidas da emissão de licença especial de legalização, instruído 

de acordo com o previsto no n.º 5, do artigo 73.º-C, do RMUE. ------- 

8. TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO------------------------- 

8.1 A taxa das infra estruturas urbanísticas, calculada nos termos do 

disposto no n.º1 e n.º3, do artigo 25.º do Regulamento de liquidação 

e cobrança de taxas devidas  pela realização da operações urbanísticas, 

publicado em diário da república, 2ª Série – N.º63, em 31/03/2010, 

ascende ao montante de 129,58 €  (cento e vinte e nove Euros e cinquenta 

e oito cêntimos) conforme descriminado nas tabelas com o cálculo das 

taxas das infraestruturas urbanísticas que se anexa à presente 

informação;--------------------------------------------------------- 

8.2 As taxas administrativas previstas na Tabela anexa ao Regulamento 

Municipal de Liquidação e cobrança de Taxas, devidas pela realização 

desta operação urbanística, corresponde ao valor de 506,13 (quinhentos 

e seis Euros e treze cêntimos), conforme descriminado nas tabelas com 

o cálculo das taxas administrativas que se anexa à presente informação. 

9. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como, o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis, (artigo 102.º-A do RJUE e artigo 

73.º-C do RMUE, propõe-se a adoção da seguinte estratégia 

procedimental):----------------------------------------------------- 
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9.1 Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no artigo n.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;------------------------------------- 

9.2 Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no 

projeto a que se faz referência. Contudo atendendo que as obras de 

ampliação realizadas no imóvel destinado a habitação unifamiliar ainda 

não se encontram concluídas, carece de obras de correção, pelo que 

ainda não se encontram preenchidos os requisitos legais que permitem 

a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel.- 

9.3 Caso a Câmara municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação executadas sem procedimento de 

controlo prévio, mas com obras de correção, necessárias à conclusão 

das obras, num edifício destinado a habitação unifamiliar, com Licença 

inicial n.º 60, passada em 31 de janeiro de 1986. Neste contexto os 

requerentes deverão diligenciar no sentido de efetuar obras de 

correção precedidas da emissão de licença especial de legalização, 

instruído de acordo com o previsto no n.º 5, do artigo 73.º-C, do 

RMUE. Tendo para efeito num prazo de 30 dias, a contar da data de 

notificação, do ato de licenciamento, requere a emissão do Alvará de 

Licença especial de legalização, da operação urbanística em causa.--- 

9.4. Dê-se conhecimento à DAF, da presente informação e da 

liberação camarária que recair sobre a presente proposta.------------ 

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

TABELAS COM O CÁLCULO DAS TAXAS-------------------------------------- 

Áreas (m2), respeitantes a ampliação na moradia unifamiliar existente  

 

 
 

Ou seja, área de implantação total de 142,37 m2 (61,8m2 + 10,47 m2 + 

70,10 m2), perfazendo uma área bruta total de 252,97m2 (131,87m2 + 

121,10m2)------------------------------------------------------------ 

I - Cálculo das taxas de infra estruturas urbanísticas (T)----------- 

Umas vez que as obras respeitantes a ampliação na moradia unifamiliar 

existente é superior a 20m2, as mesmas estão sujeitas à cobrança da 

taxa de infraestruturas s urbanísticas, nos termos do disposto no n.º 

3 do artigo 25.º, do Regulamento de liquidação e cobrança de taxas 

devidas pela realização da operações urbanísticas, publicado em diário 

da república, 2ª Série – N.º63, em 31/03/2010.----------------------- 
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II -  Cálculo das taxas administrativas------------------------------ 

 
 

TOTAL A PAGAR…….∑ 129,58 € + 506,13 € = 635,71 € (seiscentos e trinta 

e cinco Euros e setenta e um cêntimos)------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 29.04.2019:--------------- 
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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 (Obras de ampliação de uma habitação 

unifamiliar, sita no Lugar da Cocanha, da cidade de Chaves) o qual 

deverá ser titulada por alvará de licença especial de legalização, a 

requerer pelo interessado.-------------------------------------------  

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.08. ------------------------------------- 

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 2019.05.08. ---------------- 

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

 

 

3.8. AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉM, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 455/16 

– DOMINGOS GUERREIRO DA SILVA – LUGAR DE VALE DO GATO, UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 

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

DATADA DE 02.04.2019. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação com 

o nº 1138/15 em 06-07-2016, a interessada solicitou a legalização de 

obras de ampliação de um Armazém de rés-do-chão, executadas sem 

controlo prévio, nos termos do disposto no artigo 102º-A do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 136/2014, 

de 9/9.------------------------------------------------------------- 

2-ANTECEDENTES------------------------------------------------------ 

Os antecedentes do processo administrativo registado com o nº 455/16, 

são os seguintes:---------------------------------------------------- 

2.1-Alvará de licença de construção nº 376/94, emitido em nome da Dª 

Sofia Estevinho Silva Aragão, em 06-06-94, para construção de 

habitação unifamiliar de Cave e R/C, com a área de 225,00 m2.-------- 

2.2-Certidão de destaque, emitida em 02-11-2005, em cumprimento da 

deliberação de câmara municipal de 03-10-2005, tomada com base na 

informação técnica produzida pela Divisão de Gestão Territorial, em 

01-10-2005, que recaíu sobre o requerimento nº 2251/05 e  rectificada 

em 09-03-2006, através da qual foi destacada  a parcela de terreno com 

a área de 1 220 m2 do prédio rústico inscrito na matriz predial da 

freguesia de Outeiro Sêco sob o artigo 314º e descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Chaves com o nº 01449/071093.------------------ 

2.3-Processo nº 783/13, referente a pedido de certidão, em como não 

foi requerida, autorização camarária para construção de qualquer 

edifício, no prédio urbano registado na Conservatória do registo 

predial de Chaves com o nº 01449/071093 e inscrito na matriz predial 

da freguesia de Outeiro Sêco sob o artigo 314º.---------------------- 

2.4-Processo nº 6/FIS/2016, o qual culminou com Ordem de Demolição do 

Armazém, dada por Despacho Nº 24/GAP/2016, em 27-05-2016.------------ 
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LOCALIZAÇÃO--------------------------------------------------------- 

O prédio urbano onde o requerente pretende legalizar o imóvel 

construído sem controlo prévio, encontra-se inscrito na matriz predial 

urbana da anteriormente designada freguesia de Sanjurge sob o artigo 

431º e descrito na Conservatória do registo Predial de Chaves com o 

nº 1064/20061108, possuindo a área registada de 6 100 m2.------------ 

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

O pedido de alteração à licença, encontra-se instruído com os seguintes 

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

-Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor, emitida pela 

Conservatória do Registo Predial de Chaves, referente ao prédio 

urbano, supra referido, no qual o requerente é comproprietário de 4/5 

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

-Declaração da sociedade anónima, Allianz Acidentes de Trabalho, a 

qual informa a Ordem dos Arquitetos é tomador do seguro de 

Responsabilidade Civil Profissional com a Apólice nº 0084 10 111051.- 

-Memória Descritiva e Justificativa;--------------------------------- 

-Termos de responsabilidade do Arqtº César Miguel de Jesus Gonçalves, 

na qualidade de coordenador dos projectos e autor do projecto de 

arquitectura, quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares 

aplicáveis, acompanhados pelo elemento a que se refere o nº 3 do artigo 

10º do diploma legal acima referido;--------------------------------- 

-Planta de Localização à escala 1/2000;------------------------------ 

-Planta de Ordenamento à escala 1/10 000;---------------------------- 

-Planta de Condicionantes à escala 1/10 000;------------------------- 

-Levantamento Fotográfico;------------------------------------------ 

-Planta de Implantação, à escala 1/500;------------------------------ 

-Planta Topográfica à escala 1/500 com indicação da área do terreno 

de 1200,00 m2;------------------------------------------------------- 

-Planta, Cortes e Alçados, à escala 1/100;--------------------------- 

-Planta, Cortes e Alçados (Alterações), à escala 1/100;-------------- 

-Planta, Cortes e Alçados (Proposta), à escala 1/100;---------------- 

-Calendarização da obra;--------------------------------------------- 

-Fotocópia do cartão de cidadão do requerente;----------------------- 

-Estimativa orçamental.--------------------------------------------- 

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

4.1-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)--------- 

O pedido apresentado tem enquadramento legal no disposto no artigo 

102º-A, do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9/9, adiante designado RJUE.-------- 

4.2-Nas Disposições do Plano Diretor Municipal----------------------- 

4.2.1-O prédio urbano, no qual se encontra edificado o imóvel, objecto 

do presente pedido de legalização, encontra-se inscrito na matriz 

predial urbana da anteriormente designada freguesia de sanjurge sob o 

artigo 431º e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves 

com o nº 1064/20061108.---------------------------------------------- 

Possui a área de 6 100,00 m2, segundo a certidão da descrição e de 

todas as inscrições em vigor emitida pela CRPC.---------------------- 

De acordo com o levantamento topográfico, a área indicada no mesmo é 

de 1 200,00 m2.------------------------------------------------------ 

4.2.2-De acordo com as plantas de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal, o prédio rústico esta inserido no espaço da classe 1 

(Espaços Urbanos e Urbanizáveis), na Categoria 1.1 (Cidade de 

Chaves).------------------------------------------------------------ 

No caso de Chaves, o índice de construção máximo admissível do solo é 

de 1,2 m2/m2.-------------------------------------------------------- 

4.3-Nos Regulamentos Municipais ------------------------------------- 
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O pedido tem enquadramento legal no artigo 73º C -  Procedimento de 

legalização de operações urbanísticas, do Regulamento nº 732/2015, o 

qual procedeu à Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação. -------------------------------------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO----------------------------- 

Da análise do projecto de arquitectura apresentado do imóvel a 

legalizar, bem como dos seus antecedentes, constata-se que:---------- 

5.1-O terreno sobre o qual incide o presente pedido de legalização, 

não se encontra localizado nos extractos das Plantas de Condicionantes 

e de Ordenamento, constantes no processo a folhas nº 9 à nº 12.------ 

5.2-É referido na memória descritiva que a operação urbanística se 

refere a obras de ampliação de um Anexo/Armazém, representado na peça 

desenhada, constante no processo a folha nº 3.----------------------- 

No entanto não é referida a licença de obras inicial, nem existem no 

processo, documentos comprovativos que à data da construção do 

referido anexo, o mesmo estava isento de licenciamento.-------------- 

5.3-Existe discrepância entre a área do prédio urbano, descrito na 

certidão da conservatória do registo predial com o nº 1064/20061108 – 

6100 m2 e a área do prédio, delimitada no Levantamento Topográfico, 

constante no processo a folha nº 16 – 1 200 m2.---------------------- 

5.4-A representação da peça desenhada, constante no processo a folha 

nº 2, não se encontra em conformidade com a fotografia apresentada, 

devendo a representação do imóvel estar todo a cor azul – a legalizar, 

de acordo com as normas previstas no artigo 15º do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------------------- 

5.5-O requerente não é o único titular do prédio urbano, supra 

referido, devendo o pedido de legalização do armazém, a ser titulada 

por licença especial de legalização, também deve ser solicitado pela 

outra comproprietária – Sofia Estevinho da Silva Aragão casada com 

Orlando do Nascimento Aragão.---------------------------------------- 

5.6-Quer na memória descritiva, quer nos termos de responsabilidade 

do coordenador dos projectos e do autor do projecto de arquitectura, 

não é referida correctamente a operação urbanística a legalizar – 

Armazém. ----------------------------------------------------------- 

5.7-O pedido não se encontra acompanhado com os seguintes elementos: 

-CD;---------------------------------------------------------------- 

-Ficha de Habitabilidade ou Ocupação;-------------------------------- 

-Declaração do topógrafo, a que se refere o nº 12 do artigo 13º do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação (RMUE);--------- 

-Declaração de responsabilidade a que se refere o Anexo III do RMUE;- 

-Projeto de Estabilidade ou Relatório Técnico, acompanhado de termo 

de responsabilidade subscrito por técnico legalmente habilitado para 

o efeito, em que este se responsabilize pelos aspectos e 

características estruturais da obra realizada;----------------------- 

-Ficha electrotécnica, ou prova de que o edifício já se encontra 

alimentado directamente pela rede de distribuição de energia eléctrica 

e disso seja apresentada a respectiva prova;------------------------- 

-Ficha com os elementos estatísticos previstos na Portaria nº 

235/2013, de 24/07;-------------------------------------------------- 

-Projeto de Águas Pluviais.------------------------------------------ 

5-RESPONSABILIDADE-------------------------------------------------- 

O pedido encontra-se instruído com os termos de responsabilidade 

subscritos pelo autor do projecto de arquitectura, e do coordenador 

dos projectos, acompanhado do elemento a que se refere o nº 3 do artigo 

10º do RJUE.--------------------------------------------------------- 

6-CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÂO--------------- 
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6.1-Considerando que o pedido não se encontra instruído com todos os 

elementos aplicáveis e mencionados no nº 15 e nº 16 do anexo da 

Portaria nº 113/2015, de 22/4.--------------------------------------- 

6.2-Considerando que, o pedido de legalização do Armazém a ser titulada 

por licença especial de legalização, não se encontra devidamente 

instruído, de acordo com as normas previstas no artigo 15º do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------- 

6.3-Considerando que, existe discrepância entre a área do prédio 

urbano, descrito na certidão da conservatória do registo predial com 

o nº 1064/20061108 – 6100 m2 e a área do prédio, delimitada no 

Levantamento Topográfico, constante no processo a folha nº 16 – 1 200 

m2.----------------------------------------------------------------- 

6.4-Considerando que, o requerente não é o único titular do prédio 

urbano, supra referido, devendo o pedido de legalização do armazém, 

ser   também solicitado pela outra comproprietária - Sofia Estevinho 

da Silva Aragão casada com Orlando do Nascimento Aragão.------------- 

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

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

7.1-Que seja praticada decisão consubstanciada na intenção de 

indeferir o pedido de    legalização do Armazém, formulado pelo 

requerente sob o requerimento registado com o nº 1138/16, nos termos 

do disposto no artigo 102º-A, do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9/9.--------- 

7.2-De acordo com o disposto nos artigos 121º13 e 122º14 do Código de 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 

7/1, deve ser dada à interessada o prazo de 10 dias para, em audiência 

prévia vir a processo dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da 

decisão.------------------------------------------------------------ 

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

                                                           
13 Artigo 121º - Direito de Audiência Prévia------------------------- 

1-Sem prejuízo do disposto no artigo 124º, os interessados têm o 

direito de ser ouvidos no procedimento antes de ser tomada a decisão 

final, devendo ser informados, nomeadamente, sobre o sentido provável 

desta.-------------------------------------------------------------- 

2-No exercício do direito de audiência, os interessados podem 

pronunciar-se sobre todas as questões com interesse para a decisão, 

em matéria de facto e de direito, bem como requerer diligências 

complementares e juntar documentos.---------------------------------- 

3-A realização da audiência suspende a contagem de prazos em todos os 

procedimentos.------------------------------------------------------ 
14 Artigo 122º - Notificação para a audiência------------------------ 

1-Para efeito do disposto no artigo anterior, o órgão responsável pela 

direcção do procedimento determina, em cada caso, se a audiência se 

processa por forma escrita ou oral e manda notificar os interessados 

para, em prazo não inferior a 10 dias, dizerem o que se lhes oferecer.- 

2-A notificação fornece os projecto de decisão e demais elementos 

necessários para que os interessados possam conhecer todos os aspectos 

relevantes para a decisão, em matéria de facto e de direito, indicando 

também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.------- 

3-No caso de haver sítio na Internet da entidade em causa onde o 

processo possa ser consultado, a notificação referida no numero 

anterior deve incluir a indicação do mesmo para efeitos de o processo 

poder também ser consultado pelos interessados pela via electrónica.- 
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DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 05.04.2019:--------------- 

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 (Legalização 

de obras de ampliação de um armazém, sito no Lugar do Vale do Gato, 

da União de Freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge) por violação 

das normas legais e regulamentares expressas no item “5 – 

Caracterização e Análise da Pretensão”, deste documento.------------- 

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 121º 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 2019.05.08. ------------------------------------- 

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 2019.05.08. ---------------- 

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

 

 

3.9. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E 

ALTERAÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO, PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO – PROCESSO N.º 

91/15 – ANIBAL LOPES – RUA DE S. MARTINHO, N.º 2, FREGUESIA DE TRONCO 

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

ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 02.05.2019. ------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1. Através dos requerimentos n.º 2073/16 e 604/19, referente ao 

processo n.º 91/15, o Sr.º Aníbal Lopes, solicita, pedido de 

licenciamento, com vista à aprovação de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, na legalização das obras de construção15 

de uma habitação unifamiliar e do muro de vedação, situada na rua de 

S. Martinho - Tronco, freguesia de Tronco no concelho de Chaves.----- 

2. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1. Através de requerimento n.º 240/15, datado de 12 de Fevereiro de 

2015, o requerente solicitou a legalização da construção da habitação 

unifamiliar. Face á confrontação com a Estrada Nacional – E.N.103, foi 

solicitado parecer às Estradas de Portugal, S.A., a qual emitiu 

conveniente parecer datado de 23-3-2015 e cujo conteúdo foi dado 

conhecimento ao requerente.------------------------------------------ 

2.2. Através de requerimento n.º 845/15, datado de 3 de Junho de 2015, 

o requerente apresentou elementos, com vista a ultrapassar os 

considerandos constantes do parecer das Estradas de Portugal, S.A.. 

Face aos elementos apresentados pelo requerente, veio a entidade 

                                                           
15 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;--- 
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Infraestruturas de Portugal a emitir conveniente parecer datado de 14-

08-2015, sua referência 5263/VRL 150717.----------------------------- 

2.3. De acordo com informação técnica, sob a qual recaiu despacho 

superior datado de 26/08/2015, foi o parecer emitido pela entidade 

Infraestruturas de Portugal, datado de 14-08-2015, sua referência 

5263/VRL 150717, considerado inconclusivo, tendo sido solicitado 

esclarecimentos sobre o mesmo, face ao prazo legal de pronúncia 

previsto no RJUE, sob pena do mesmo ser tacitamente aprovado.-------- 

2.4. A entidade Infraestruturas de Portugal, emitiu parecer 

desfavorável datado de 4-11-2016, sua referência 5263/VRL 150717.---- 

3. SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR----------------------------------- 

3.1. O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de 

Abril, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Certidão das Finanças;--------------------------------------------- 

- Planta de localização, com a indicação precisa do local onde se 

pretende executar a obra;-------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e condicionantes, do plano Diretor 

Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende executar 

a obra;------------------------------------------------------------- 

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

- Estimativa do custo total da obra;--------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra;-------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e coordenador do projeto, quanto ao cumprimento das normas 

legais e regulamentares aplicáveis; --------------------------------- 

- Declaração do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Levantamento topográfico; à escala 1:200;-------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1:200;----------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos;  ------------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Fotografias;------------------------------------------------------ 

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade;---- 

- Pormenores construtivos à escala 1:10;----------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores;------------------------------------ 

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------- 

4.1. No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação--------------- 

4.1.1. O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), por respeitar à 

legalização das obras de construção.--------------------------------- 

4.2. Nos instrumentos de Gestão Territorial-------------------------- 

4.2.1.De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 35 A, o terreno está inserido em espaço de classe 1 – espaço Urbano 

e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerado.------------------- 

4.2.2. Sobre o prédio impende uma servidão relativa à Estrada Nacional 

103.---------------------------------------------------------------- 

4.2. No âmbito do presente licenciamento e de acordo com o previsto 

no n.º1 do artigo 13.º-A do RJUE, foi consultada a entidade – 

Infraestruturas de Portugal, a qual, emitiu parecer desfavorável, 

datado de 04/11/2016, sua referência 5263 VRL150717.----------------- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 



                                                                F. 175 

                                                                  _____________________ 
 

4.3. Nos Regulamentos Municipais------------------------------------- 

4.3.1. O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização, da construção de uma 

edificação destinada “habitação unifamiliar”, de r/chão e andar, com 

a área bruta de construção de 341,35 m2 e de muro de vedação, confinante 

com a estrada Nacional- E.N.103. O muro de vedação, confinante com a 

estrada Nacional- E.N.103, tem uma extensão de 30 ml e carece de obras 

de correção, estabelecidas no parecer da entidade – Infraestruturas 

de Portugal, datado de 20 de Setembro de 2018.----------------------- 

5.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2019-02-28, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”15/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido. -------------------------------------- 

5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação na 

habitação unifamiliar, objeto de pedido de legalização das obras de 

construção, pese embora, com a ressalva, da existência de dois 

esquentadores, no r/chão do imóvel, sem saída de gases para o exterior. 

Relativamente ao muro de vedação, confinante estrada Nacional- 

E.N.103, deverá ser apresentado projeto contemplando as obras de 

correção estabelecidas no ponto 27 das condições especiais, do parecer 

emitido pela entidade Infraestruturas de Portugal, em 20 de Setembro 

de 2018, o qual, foi emitido, na sequência de pedido efetuado pelo 

requerente, à referida entidade.------------------------------------- 

5.4- O requerente apresenta sob requerimento n.º 604/19, datado de 18 

de Março de 2019, projeto de arquitetura e especialidades, 

contemplando as obras de correção do muro de vedação confinante com a 

estrada Nacional- E.N.103, de acordo com o parecer da entidade - 

Infraestruturas de Portugal, datado de 20 de Setembro de 2018.------- 

5.5- Respeita o índice de construção estabelecido para o local, que é 

nestes casos de 0,80 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área 

do terreno x índice de construção) = 1.320,00 m2 x 0,80 m2/m2 = 1.056,00 

m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza 

uma área bruta de construção de 341,35 m2, o que implica um índice de 

utilização de 0,26 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de utilização do local).- 

5.6- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação 

unifamiliar, há a referir que se enquadra no disposto na alínea a), 

do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018.---------------------------------------------------------- 

5.7- Face à confrontação da habitação, com a estrada Nacional- E.N.103, 

foi solicitado pelo requerente, parecer à entidade – Infraestruturas 

de Portugal, a qual, emite parecer favorável, datado de 19 de Setembro 

de 2018.------------------------------------------------------------ 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura e dos projetos de especialidades, 

cujos teores se mostram adequados.----------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 
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6.1-De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 3.582,00 euros.---------------------------------------- 

6.2-As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

255,15 euros.------------------------------------------------------- 

6.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 3.837,15 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I.------------------------------ 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

8.1-Relativamente à habitação---------------------------------------- 

8.1.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com alguma 

naturalidade no meio em que se insere.------------------------------- 

8.1.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio, cumprem as disposições previstas 

no artigos18.º e na subalínea iii), da alínea a1, do n.º 2, do artigo 

19.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 

76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.---------- 

8.1.3 - A habitação unifamiliar é servida por estrada Nacional e 

caminho público, pavimentado a betuminoso e possui ligação á rede 

pública de água e esgotos.------------------------------------------- 

8.1.4- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, respeita o 

disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e 

Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços 

de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo 

de tipo predominantemente residencial, terciária ou mista.----------- 

8.1.5- Da vistoria prévia, para efeitos de legalização da construção 

de habitação unifamiliar, resultou parecer, no sentido de não haver 

necessidade de obras de correção e/ou adaptação na habitação 

unifamiliar, pelo que, o titulo a emitir será o Alvará de autorização 

de utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.- 

8.1.6- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa 

ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação 

excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma 

operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não 

é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à 

apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa 

ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a 

celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida 

a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor 

opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade, 

embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo 

urbanístico em causa, tendente a legalização da construção.---------- 

8.1.7- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que 

vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando 

a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as 

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

8.1.7.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros;------------------------------------------------------- 
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8.1.7.2 – Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada; --------- 

8.1.8- Considerando, que é apresentado parecer favorável da entidade 

– Infraestruturas de Portugal, datado de 19 de Setembro de 2018 e 

relativo à legalização da habitação.--------------------------------- 

8.2- Relativamente ao muro de vedação-------------------------------- 

8.2.1- Tendo resultado da vistoria realizada, parecer no sentido, de 

que o “muro de vedação” necessita de obras de correção, as quais, 

estão estabelecidas no parecer da entidade – Infraestruturas de 

Portugal, datado de 20 de Setembro de 2018.-------------------------- 

8.2.2- Considerando, que o requerente apresenta sob requerimento n.º 

604/19, datado de 18 de Março de 2019, projeto de arquitetura e 

especialidades, contemplando as obras de correção do muro de vedação 

confinante com a estrada Nacional- E.N.103, de acordo com o parecer 

da entidade - Infraestruturas de Portugal, datado de 20 de Setembro 

de 2018.------------------------------------------------------------ 

8.2.3- Resultando da operação urbanística, consubstanciada, nas obras 

de alteração do muro de vedação, confinante com a estrada Nacional – 

E.N.103, que há obras a serem levadas a efeito, o titulo a emitir, 

será o alvará de licença especial de legalização, conforme previsto 

no n.º4, do artigo 73.º-C, do RMUE.---------------------------------- 

8.2.4- Considerando, que é apresentado parecer favorável condicionado 

da entidade – Infraestruturas de Portugal, datado de 19 de Setembro 

de 2018 e relativo ao muro de vedação e serventia.------------------- 

8.3- Pelo exposto, tratando-se de uma legalização das obras de 

construção, propõe-se, que o processo seja encaminhado para a Divisão 

de Administração e Fiscalização, para os fins tidos por convenientes. 

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

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A, e artigo 73.º- 

C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia procedimental:-- 

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem o licenciamento das mesmas.----------- 

c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de construção da edificação destinada “habitação 

unifamiliar” e face as obras de correção necessárias no muro de 

vedação, deverá o interessado, no prazo máximo de 90 dias, apresentar 

nestes serviços os elementos constantes do n.º 1 do art.º 3 da Portaria 

216-E/2008 de 3 de Março, para que se possa emitir o respetivo o alvará 

de licença especial de legalização, designadamente:------------------ 

- Apólice de seguro de construção;----------------------------------- 

-Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro;--------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra;--------------------------------------------- 



                                                                F. 178 

                                                                  _____________________ 
 

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo;-------------------------------------------------------------- 

- Livro de obra, com menção do termo de abertura;-------------------- 

- Plano de segurança e saúde;---------------------------------------- 

9.2- Em conformidade com o n.º10, do artigo 73.º-C, do RMUE, e de 

acordo com o preceituado no n.º 14, do mesmo artigo do referido diploma 

legal, vir requerer, num prazo de 30 dias úteis, após a realização das 

obras, a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, 

instruído de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar.------------------------------------------------------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 

Áreas (m2)  

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 0 175,20       175,20 

Piso 1 166,15       166,15 

TOTAL 341,35 0,00 0,00 0,00 341,35 

 

Cércea – 7,20 ml                              

Volume – 2.457,72 m3 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

 

QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   7   19,33 135,31 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   0   13,08 0,00 €/m 

 - Granito (calçada à 

portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou 

blocos de betão)   0   15,92 0,00 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE ESGOTOS   1   34,12   34,12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   45,49   0,00 €/m 

          

  C - custo das obras existentes na 

via pública / m       191,04   €/m 

  m - frente do terreno que confronta 

com a via pública       75   

          

  Moradia unifamiliar         

  

 - alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 3.582,00   € 

 

 

 

 

- Cálculo das taxas administrativas 

 

(art.º 66 da subseção IV) 
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  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º1 

Emissão de alvará de licença 
 66,80€ 

    

66,80€ 

n.º 2 Para habitação unifamiliar, por fogo       

a)  Até 250 m2 0 77,90 € 0,00 € 

b) 

 De 251 m2 a 500 m2 
1 89,05 € 

  89,05 

€ 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,25 

€ 

     

0,00 € 

N.º16 

Prazo de execução da obra, por cada mês 
1 12,20€ 

     

12,20€ 

N.º10 

Muros de suporte ou de vedação, por metro lonear 
30,00ml 1,05€ 

     

31,50€ 

Art. 76, 

N.6 Vistoria 
 55,60 € 

    

55,60 € 

  TOTAL      255,15 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 3.582,00 € + 255,15 € = 3.837,15 €----- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 03.05.2019:--------------- 

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 (edificação de uma habitação 

unifamiliar e de um muro de vedação do prédio onde se insere, sita na 

Rua de São Martinho, da aldeia de Tronco) o qual deverá ser titulada 

por alvará de licença especial de legalização, a requerer pelo 

interessado, num prazo de 30 (trinta) dias, após comunicação da 

respectiva deliberação.--------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.08. ------------------------------------- 

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 2019.05.08. ---------------- 

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. CENTRO CÍVICO (PARU 2.3) – APROVAÇÃO DE SUBEMPREITEIRO: 

AQUECITAMEGA; PLADUR SANCHES; E.R.I. -------------------------------- 

Foi presente a informação nº 117/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 
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I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2.ª Série, n.º 162 de 23 de agosto de 2018, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada 

“CENTRO CIVICO (PARU 2.3)”. ----------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 1 de outubro de 2018, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “Edibarra – Engenharia e Construção, 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, em 16 de 

novembro de 2018. --------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 228 917,02 € (duzentos e 

vinte e oito mil novecentos e dezassete euros e dois cêntimos), 

acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando 

destacar: ---------------------------------------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 180 dias ----------------------------- 

• O contrato foi celebrado no dia 16 de novembro de 2018; --------- 

• O auto de consignação é de 3 de dezembro de 2018; --------------- 

• A aprovação do Plano de Segurança e Saúde, foi comunicada a 5 de 

dezembro de 2018. --------------------------------------------------- 

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

Com vista à aprovação por parte do dono de obra, para a admissão de 

subempreiteiros, a entidade executante, através de correio eletrónico, 

em 3 de maio de 2019, vem apresentar os documentos que respeitam ao 

contrato de subempreitada, das seguintes empresas: ------------------ 

AQUECICHAVES- Pichelaria e Aquecimento Lda. ------------------------- 

• ALVARÁ 68839-PUB ------------------------------------------------ 

• CONTRATO DE SUBEMPREITADA --------------------------------------- 

• APÓLICE DE SEGURO AT -------------------------------------------- 

• CERTIDÃO DA SEGURANÇA SOCIAL ------------------------------------ 

• CERTIDÃO DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA ------------------------------- 

PLADUR SANCHES UNIP LDA --------------------------------------------- 

• CERTEFICADO EMPREITEIRO OBRAS PUBLICAS 125455-PUB --------------- 

• CONTRATO DE SUBEMPREITADA --------------------------------------- 

• APÓLICE DE SEGURO AT -------------------------------------------- 

• CERTIDÃO DA SEGURANÇA SOCIAL ------------------------------------ 

• CERTIDÃO DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA ------------------------------- 

E.R.I.- Renovação Imobiliária, Construção e Renovação de Imoveis Lda. 

• CERTIFICADO DE EMPREITEIRO OP 124474-PUB ------------------------ 

• CONTRATO DE SUBEMPREITADA --------------------------------------- 

• APÓLICE DE SEGURO AT -------------------------------------------- 

• CERTIDÃO DA SEGURANÇA SOCIAL ------------------------------------ 

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

1. Da análise dos elementos apresentados, conclui-se que os 

subempreiteiros, reúnem as condições preceituadas na cláusula 48º do 

caderno de Encargos, nos artigos 383º e seguintes do CCP, nos artigos 

4.º, 5.º e 6.º do D.L. 12/04 de 9 de janeiro e da portaria 19/2004 de 

10 de janeiro, com salvaguarda inclusive do somatório dos valores 

subcontratados até à data, não ultrapassar 75% do valor global da 

obra. Neste contexto, os trabalhos subcontratados, com 

“AQUECICHAVES.”, “PLADUR SANCHES” e E.R.I., representam, 5,70%, 1,72% 

e 1,94%, do valor global da obra, respetivamente. ------------------- 

2. Face ao exposto, ao abrigo dos referidos preceitos legais, não se 

vê qualquer inconveniente na aceitação dos referidos subempreiteiros, 
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propondo-se, que superiormente sejam adotados os seguintes 

procedimentos administrativos: -------------------------------------- 

a) Que a presente proposta seja agendada para a próxima reunião de 

Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação; -- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificado o adjudicatário da respetiva 

decisão. ----------------------------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Publicas, 7 de maio de 2019 ------------------------ 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

Em Anexo: cópia da documentação dos subempreiteiros ----------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.05.07. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.08-------------------------------------- 

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 

2019.05.08. --------------------------------------------------------

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

 

 

1.2. REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA DO CANEIRO 

- CONCURSO PÚBLICO. ------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 140/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

Para conhecimento e respetiva aprovação, apresenta-se em anexo o 

projeto e processo de procedimento para a execução da obra, 

“Requalificação e ampliação da EB1 e Jardim de Infância do Caneiro”. 

O presente projeto contempla a requalificação dos edifícios que 

compõem a EB1 e o Jardim de Infância do Caneiro, bem como a construção 

de um novo volume que visa consolidar e dar unidade ao complexo 

escolar. ----------------------------------------------------------- 

A nova construção irá alojar a cantina e salas de apoio e as 

instalações sanitárias ficarão localizadas no espaço entre os dois 

edifícios existentes. ----------------------------------------------- 

Será requalificado e organizado o espaço exterior. ------------------ 

Propõe-se a sua aprovação com base na informação técnica n.º 

155/DPM/2019 de 06 de maio de 2019, da Divisão de Projetos e 

Mobilidade, que se anexa cópia. ------------------------------------- 

A presente obra refere-se a uma ação que integra o Pacto para o 

Desenvolvimento e Coesão Territorial da CIM do alto Tâmega (PACTO 

10.05). ------------------------------------------------------------ 

2. PROPOSTA / DECISÃO: --------------------------------------------- 

Assim e face ao descrito propõe-se: --------------------------------- 

1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 

especificidade dos trabalhos; --------------------------------------- 

2. Seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por 

Concurso Público, para a adjudicação da obra “Requalificação e 

ampliação da EB1 e Jardim de Infância do Caneiro”, ------------------ 
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3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

624.487,63 Euros (Seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e 

oitenta e sete euros e sessenta e três cêntimos), acrescido do 

respetivo valor do IVA. --------------------------------------------- 

A fundamentação do preço base do concurso, foi elaborada pelo 

projetista – André Campos. Joana Mendes – Arquitetos, Lda., que faz 

parte integrante e que anexamos; ------------------------------------ 

4. Que de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Código 

dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 

31 de agosto, seja adotado como procedimento prévio à contratação o 

Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal Oficial da União 

Europeia; ---------------------------------------------------------- 

5. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 180 dias. -------- 

6. Para a realização da presente empreitada, foram solicitados os 

seguintes pareceres prévios: ---------------------------------------- 

- Parecer Favorável da Autoridade Nacional de Aviação Civil, de 

7/06/2017; --------------------------------------------------------- 

- Parecer Favorável da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 

de 18/12/2018. ------------------------------------------------------ 

7. De acordo com o definido na alínea b) do n.º 1 do artigo n.º 46.º- 

A do Código dos Contratos Públicos, decidiu-se não prever a adjudicação 

por Lotes, por se tratar de obras que se desenvolvem num espaço único 

e com interligação entre as várias especialidades, não sendo 

tecnicamente aconselhável a sua divisão; ---------------------------- 

8. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: - 

a) Projeto de execução sob proposta n.º 94/DPM/2019; --------------- 

b) Anúncio conforme modelo estipulado no Anexo I, da Portaria n.º 

371/2017 de 14/12; -------------------------------------------------- 

c) Programa de Procedimento; --------------------------------------- 

d) Caderno de Encargos; -------------------------------------------- 

e) Plano de Segurança e Saúde; ------------------------------------- 

f) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

g) Cópia do Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos. - 

9. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º do Código 

dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 

procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

Presidente: Amélia Rodrigues ---------------------------------------- 

1º Vogal efetivo: Fernanda Serra ------------------------------------ 

2º Vogal efetivo: Vítor Pereira ------------------------------------- 

Suplentes: --------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: Abel Peixoto ------------------------------------- 

2º Vogal suplente: Madalena Branco ---------------------------------- 

10. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências, 

com exceção no disposto no n.º 2 do artigo 69.º do C.C.P. ----------- 

11. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, foi 

na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua aplicação 

conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------------------ 

Dado tratar-se de uma obra classificada na categoria superior a III, 

foi efetuada a revisão do projeto, pela Comissão Municipal de Revisão 

de Projetos, cujo Relatório elaborado a 18 de fevereiro de 2019 se 

anexa, entende-se também que determinados elementos de solução da obra 

a realizar exarados no n.º 5 do artigo 43.º do referido diploma, são 

dispensáveis, designadamente: --------------------------------------- 

- Levantamentos e análises de campo - O projeto encontra-se dotado dos 

elementos necessários; ---------------------------------------------- 
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- Estudo geológico – geotécnico – Não exigível, dado o tipo de 

trabalhos; --------------------------------------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 

encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, bem como 

pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro; --------- 

- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se incluindo 

a identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos 

bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões a impor – Não 

aplicável, dada a natureza da obra; --------------------------------- 

- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em consideração 

as características da obra a realizar, não foram realizados ensaios 

laboratoriais ou outros; -------------------------------------------- 

- Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 

nos termos da legislação aplicável - O PPGRCD faz parte das peças do 

procedimento, em fascículo anexo. ----------------------------------- 

12. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado em 

624.487,63 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo, 2.1.1. 0102/07010305 0211 2017 I 5, tendo sido 

concedida à obra a proposta de cabimento n,º 1101/2019. ------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 07 de maio de 2019 ----------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Rodrigues) -------------------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Projeto de Execução, ---------------------------------------------- 

- Cópia da Informação n.º 155/DPM/2019; ----------------------------- 

- Cópia dos Pareceres Externos; ------------------------------------- 

- Justificação do Preço Base; --------------------------------------- 

- Modelo de Anúncio de Concurso Público; ---------------------------- 

- Programa de Procedimento, ----------------------------------------- 

- Caderno de Encargos, ---------------------------------------------- 

- Plano de Segurança e Saúde; --------------------------------------- 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição;  

- Cópia do Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos. -- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.08-------------------------------------- 

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 

2019.05.08. --------------------------------------------------------

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

 

 

1.3. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA INSTALAÇÃO 

DO CENTRO MULTIUSOS (PARA 2.13) - CONCURSO PÚBLICO. ----------------- 

Foi presente a informação nº 143/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 
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Para conhecimento e respetiva aprovação, apresenta-se em anexo o 

projeto e processo de procedimento para a execução da obra, 

“Reabilitação do Edifício do Cineteatro de Chaves para instalação do 

Centro Multiusos (PARA 2.13)”. -------------------------------------- 

Pretende-se com o presente projeto, transformar o antigo Cineteatro 

de Chaves num espaço polivalente, com características multiusos, que 

albergará de uma forma permanente uma componente museológica 

relacionada com a temática da água. --------------------------------- 

O museu, que de uma forma permanente ocupará a totalidade do espaço, 

baseia-se sobretudo em sistema de imagem e projeção digital, 

permitindo, quando necessário outros usos dos espaços, bastando para 

tal desligar os equipamentos de projeção existentes. ---------------- 

Assim poderão coexistir outras atividades de caracter pontual, na 

globalidade do espaço, tal como pequenos espetáculos, feiras, 

exposições, seminários ou congressos, conferindo ao edifício um 

verdadeiro carácter multiusos. -------------------------------------- 

O espaço interior da grande sala será divido em duas cotas distintas, 

nivelando o piso da antiga plateia com o acesso a partir da Travessa 

Cândido Reis e o piso da antiga tribuna nivelado com o acesso a partir 

da Rua de Sto. António. --------------------------------------------- 

Propõe-se a sua aprovação com base na informação técnica n.º 

94/DPM/2019 de 20 de março de 2019, da Divisão de Projetos e 

Mobilidade, que se anexa cópia. ------------------------------------- 

A presente obra será financiada no âmbito do Programa Operacional 

Regional do Norte (Norte 2020), incluída no Plano de Ação para a 

Regeneração Urbana (PARU 2.13). ------------------------------------- 

2. PROPOSTA / DECISÃO: --------------------------------------------- 

Assim e face ao descrito propõe-se: --------------------------------- 

1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 

especificidade dos trabalhos; --------------------------------------- 

2. Seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por 

Concurso Público, para a adjudicação da obra “Reabilitação do edifício 

de Cineteatro de Chaves para instalação do Centro Multiusos”, ------- 

3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

1.858.576,25 Euros (Um milhão oitocentos e cinquenta e oito mil e 

quinhentos e setenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos), acrescido 

do respetivo valor do IVA. ------------------------------------------ 

A fundamentação do preço base do concurso, foi elaborada pelo 

projetista – Barbosa & Guimarães Arquitetos, que faz parte integrante 

e que anexamos; ----------------------------------------------------- 

4. Que de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Decreto-

Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, que aprova o Código dos Contratos 

Públicos, seja adotado como procedimento prévio à contratação o 

Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal Oficial da União 

Europeia; ---------------------------------------------------------- 

5. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 400 dias. -------- 

6. Para a realização da presente empreitada, foi solicitado os 

seguintes pareceres prévios: ---------------------------------------- 

 - Parecer favorável da Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) 

de 20/12/2018 (Oficio Referencia: S-2019/481710 (C.S:1324246) de 

30/01/2019, relativo ao edifício do Cineteatro de Chaves; ----------- 

- Parecer favorável da Direção Geral de Energia e geologia de 

30/11/2018 (Oficio Referencia: DSRHGHM009, relativo ao edifício do 

Cineteatro de Chaves, condicionado ao cumprimento de condições. ----- 

7. De acordo com o definido na alínea b) do n.º 1 do artigo n.º 46.º- 

A do Código dos Contratos Públicos, decidiu-se não prever a adjudicação 

por Lotes, por se tratar de uma obra que se desenvolve num espaço 
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único e com interligação entre as várias especialidades, não sendo 

tecnicamente aconselhável a sua divisão; ---------------------------- 

8. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: - 

a) Projeto de execução, sob proposta n.º 94/DPM/2019; -------------- 

b) Anúncio conforme modelo estipulado no Anexo I, da Portaria n.º 

371/2017 de 14/12; -------------------------------------------------- 

c) Programa de Procedimento; --------------------------------------- 

d) Caderno de Encargos; -------------------------------------------- 

e) Plano de Segurança e Saúde; ------------------------------------- 

f) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

g) Cópia do Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos. - 

9. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º do Código 

dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 

procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

Presidente: Amélia Rodrigues ---------------------------------------- 

1º Vogal efetivo: Abel Peixoto -------------------------------------- 

2º Vogal efetivo: Fernanda Serra ------------------------------------ 

Suplentes: --------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: Vítor Pereira ------------------------------------ 

2º Vogal suplente: Madalena Branco ---------------------------------- 

10. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências, 

com exceção no disposto no n.º 2 do artigo 69.º do C.C.P. ----------- 

11. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, foi 

na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua aplicação 

conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------------------ 

Dado tratar-se de uma obra classificada na categoria superior a III, 

foi efetuada a revisão do projeto, pela Comissão Municipal de Revisão 

de Projetos, cujo Relatório elaborado a 8 de fevereiro de 2019 se 

anexa, entende-se também que determinados elementos de solução da obra 

a realizar exarados no n.º 5 do artigo 43.º do referido diploma, são 

dispensáveis, designadamente: --------------------------------------- 

- Levantamentos e análises de campo - As peças do procedimento 

encontram-se dotadas de levantamento e caracterização do existente; - 

- Estudo geológico – geotécnico – Tendo em consideração a natureza e 

características dos trabalhos, não são necessários estudos geológico-

geotécnicos; ------------------------------------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 

encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, bem como 

pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro; --------- 

- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se incluindo 

a identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos 

bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões a impor – Não 

aplicável, dada a natureza da obra; --------------------------------- 

- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em consideração 

as características da obra a realizar, não foram realizados ensaios 

laboratoriais ou outros; -------------------------------------------- 

- Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 

nos termos da legislação aplicável - O PPGRCD faz parte das peças do 

procedimento, em fascículo anexo. ----------------------------------- 

12. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado em 

1.858.576,25 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 
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emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo 2.5.1. 0102/07010307/0105/2019 I 12, tendo sido 

concedida à obra a proposta de cabimento n,º 1096/2019.------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 6 de maio de 2019 ------------------------ 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Rodrigues) -------------------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Projeto de Execução, ---------------------------------------------- 

- Cópia da Informação n.º 94/DPM/2019; ------------------------------ 

- Cópia dos Pareceres Externos; ------------------------------------- 

- Justificação do Preço Base; --------------------------------------- 

- Modelo de Anúncio de Concurso Público; ---------------------------- 

- Programa de Procedimento, ----------------------------------------- 

- Caderno de Encargos, ---------------------------------------------- 

- Plano de Segurança e Saúde; --------------------------------------- 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; 

- Cópia do Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos. – 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.08-------------------------------------- 

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 

2019.05.08. --------------------------------------------------------

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

 

 

1.4. PAMUS 1.3 E PAMUS 2.2 LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES 

URBANOS EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO 

E REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA 

E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

CONCURSO PÚBLICO ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 145/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

Para conhecimento e respetiva aprovação, apresenta-se em anexo o 

projeto e processo de procedimento para a execução da obra, “PAMUS 1.3 

e PAMUS 2.2 – Lote 5.2 - Requalificação de Corredores Urbanos 

existentes – Zona Urbana Nascente / central – Requalificação e 

Remodelação da Rua das Longras, Av. 5 de Outubro e da Av. Do Tâmega e 

Rede de abastecimento de água para consumo e combate a incêndios 

(Substituição e toda a rede pública existente e dos ramais 

domiciliários) da Av. Do Tâmega, av. 5 de Outubro e Rua das Longras.  

Este projeto contempla as obras de requalificação da Rua das Longras, 

da Av. 5 de outubro e Av. Do Tâmega. A requalificação a realizar irá 

dotar a via de melhores condições de conforto e segurança para os 

utentes, contribuindo para uma mobilidade urbana mais sustentável e 

uma nova rede de abastecimento de água para consumo e para a rede de 

incêndio, sendo feita uma substituição de toda a rede pública existente 

bem como dos ramais domiciliários. ---------------------------------- 

2. PROPOSTA / DECISÃO: --------------------------------------------- 

Assim e face ao descrito propõe-se: --------------------------------- 
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1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 

especificidade dos trabalhos; --------------------------------------- 

2. Seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por 

Concurso Público, para a adjudicação da obra “PAMUS 1 e 2 – 

Requalificação de Corredores Urbanos existentes – Zona Urbana Nascente 

/ central – Requalificação e Remodelação da Rua das Longras, Av. 5 de 

Outubro e da Av. Do Tâmega e Rede de abastecimento de água para consumo 

e combate a incêndios (Substituição e toda a rede pública existente e 

dos ramais domiciliários) da Av. Do Tâmega, av. 5 de Outubro e Rua das 

Longras”; ---------------------------------------------------------- 

3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

1.784.309,08 Euros (Um milhão, setecentos e oitenta e quatro mil, 

trezentos e nove euros e oito cêntimos), acrescido do respetivo valor 

do IVA. ------------------------------------------------------------- 

A fixação do preço base do concurso foi elaborada pela equipa 

projetista – NRV-NORVIA, Consultores de Engenharia, S.A., que faz 

parte integrante e que anexamos; ------------------------------------ 

4. Que de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Código 

dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 

31 de agosto, seja adotado como procedimento prévio à contratação o 

Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal Oficial da União 

Europeia; ---------------------------------------------------------- 

5. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 365 dias; -------- 

6. Para a realização da presente empreitada, não foram solicitados 

pareceres prévios, dado não ser necessário; ------------------------- 

7. De acordo com o definido no n.º 1 do artigo n.º 46.º- A do Código 

dos Contratos Públicos, decidiu-se não prever a adjudicação por Lotes, 

por se tratar de obras de reabilitação de arruamentos que se 

interligam, sendo que a sua adjudicação individual traria vários 

inconvenientes operacionais na gestão das obras, designadamente nos 

planeamentos individuais de cada uma delas que colidiriam entre si, 

causando constrangimentos de ordem diversa, nomeadamente conflitos de 

escoamento de trânsito. --------------------------------------------- 

A solução adotada torna-se, assim, a mais conveniente a nível físico 

e económico; -------------------------------------------------------- 

8. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: - 

a) Projeto de execução sob proposta n.º 157/DPM/2019; -------------- 

b) Anúncio conforme modelo estipulado no Anexo I, da Portaria n.º 

371/2017 de 14/12; -------------------------------------------------- 

c) Programa de Procedimento; --------------------------------------- 

d) Caderno de Encargos; -------------------------------------------- 

e) Plano de Segurança e Saúde; ------------------------------------- 

f) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

g) Cópia do Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos. - 

9. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º do Código 

dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 

procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

Presidente: Amélia Rodrigues ---------------------------------------- 

1º Vogal efetivo: Fernanda Serra ------------------------------------ 

2º Vogal efetivo: Abel Peixoto -------------------------------------- 

Suplentes: --------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: Vítor Pereira ------------------------------------ 

2º Vogal suplente: Madalena Branco ---------------------------------- 

10. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências, 

com exceção no disposto no n.º 2 do artigo 69.º do C.C.P. ----------- 
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11. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, foi 

na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua aplicação 

conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------------------ 

Dado tratar-se de uma obra classificada na categoria superior a III, 

foi efetuada a revisão do projeto, pela Comissão Municipal de Revisão 

de Projetos, cujo Relatório elaborado a 24 de julho de 2018 se anexa, 

entende-se também que determinados elementos de solução da obra a 

realizar exarados no n.º 5 do artigo 43.º do referido diploma, são 

dispensáveis, designadamente: --------------------------------------- 

- Levantamentos E análises de campo – As peças do procedimento 

encontram-se dotadas de levantamento topográfico; ------------------- 

- Estudo geológico – geotécnico – Tendo em consideração a natureza e 

características dos trabalhos, não são necessários estudos geológico-

geotécnicos; ------------------------------------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 

encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, bem como 

pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro; --------- 

- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se incluindo 

a identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos 

bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões a impor – Não 

aplicável, dada a natureza da obra; --------------------------------- 

- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em consideração 

as características da obra a realizar, não foram realizados ensaios 

laboratoriais ou outros; -------------------------------------------- 

- Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 

nos termos da legislação aplicável - O PPGRCD faz parte das peças do 

procedimento, em fascículo anexo. ----------------------------------- 

12. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado em 

1.784.309,08 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor nos objetivos: ------------------------------------------------ 

- 2.4.4. 0102/07030307 0103 2009 I 28- Rede de abastecimento de água 

para consumo e combate a incêndios (Substituição e toda a rede pública 

existente e dos ramais domiciliários) da Av. Do Tâmega, Av. 5 de 

Outubro e Rua das Longras -, no valor de 261.500,64 Euros, IVA não 

incluído;----------------------------------------------------------- 

- 3.3.1 0102/07030301 010202016 I 3 - PAMUS 1 - PAMUS 1.3 e 2.2 - 

Requalificação de Corredores Urbanos existentes – Zona Urbana Nascente 

/ central – Requalificação e Remodelação da Rua das Longras, Av. 5 de 

Outubro e da Av. Do Tâmega, no valor de 226.216,98 Euros, IVA não 

incluído.----------------------------------------------------------- 

- 3.3.1 0102/07030301 010202016 I 4 - PAMUS 2 - PAMUS 1.3 e 2.2 - 

Requalificação de Corredores Urbanos existentes – Zona Urbana Nascente 

/ central – Requalificação e Remodelação da Rua das Longras, Av. 5 de 

Outubro e da Av. Do Tâmega, no valor de 1.296.591,46 Euros IVA não 

incluído.----------------------------------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 07 de maio de 2019 ----------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Amélia Rodrigues) -------------------------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Projeto de Execução sob proposta n.º 157/DPM/2019; ---------------- 

- Justificação do Preço Base; --------------------------------------- 
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- Modelo de Anúncio de Concurso Público; ---------------------------- 

- Programa de Procedimento; ----------------------------------------- 

- Caderno de Encargos; ---------------------------------------------- 

- Plano de Segurança e Saúde; --------------------------------------- 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; 

- Cópia do Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos. -- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.08-------------------------------------- 

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 

2019.05.08. --------------------------------------------------------

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

 

 

1.5. IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE ZONAS DE MEDIÇÃO E CONTROLO (ZMC) / 

PONTOS DE LEITURA E CAUDAL - CONCURSO PÚBLICO. ---------------------- 

Foi presente a informação nº 144/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

Para conhecimento e respetiva aprovação, apresenta-se em anexo o 

projeto e processo de procedimento para a execução da obra, 

“Implementação e execução de zonas de medição e controlo (ZMC) / Pontos 

de Leitura e Caudal”. ----------------------------------------------- 

Pretende-se com o presente projeto, criar um sistema de monotorização 

e controlo ativo de perdas de água, combater as elevadas perdas que 

se registam na rede de abastecimento de água no concelho. Para o efeito 

prevê-se a instalação de medidores de caudal a longo de todo o sistema 

de abastecimento, desde a captação, passando pelos reservatórios e 

entradas de zonas monitorizadas. ------------------------------------ 

Com a implementação das Zonas de Monotorização e Controlo, permitirá 

ao Município a analise dos caudais medidos, em particular do caudal 

noturno, possibilitando o cálculo do respetivo nível de fuga, bem como 

a obtenção de indicadores necessários para a tomada de decisão 

relativamente às intervenções na rede. ------------------------------ 

Propõe-se a sua aprovação com base na informação técnica n.º 

101/DAR/2019 de 7 de maio de 2019, da Divisão de Águas e Resíduos, que 

se anexa cópia. ----------------------------------------------------- 

A presente obra faz parte da Candidatura “Chaves + Eficiente” do 

POSEUR, que se encontra em fase de aprovação. ----------------------- 

2. PROPOSTA / DECISÃO: --------------------------------------------- 

Assim e face ao descrito propõe-se: --------------------------------- 

1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 

especificidade dos trabalhos; --------------------------------------- 

2. Seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por 

Concurso Público, para a adjudicação da obra “Implementação e execução 

de zonas de medição e controlo (ZMC) / Pontos de Leitura e Caudal”, - 

3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

698.109,23 Euros (seiscentos e noventa e oito mil, cento e nove euros 

e vinte e três cêntimos), acrescido do respetivo valor do IVA. ------ 

A fundamentação do preço base do concurso, foi elaborada pelo 

projetista, que faz parte integrante e que anexamos; ---------------- 

4. Que de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Decreto-

Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, que aprova o Código dos Contratos 
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Públicos, seja adotado como procedimento prévio à contratação o 

Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal Oficial da União 

Europeia; ---------------------------------------------------------- 

5. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 180 dias. -------- 

Para a realização da presente empreitada, não foram solicitados 

pareceres prévios, dado não ser necessário;-------------------------- 

6. De acordo com o definido na alínea b) do n.º 1 do artigo n.º 46.º- 

A do Código dos Contratos Públicos, decidiu-se não prever a adjudicação 

por Lotes, por se tratar de uma obra que visa implementar ZMC – Zonas 

de Medição e Controlo, com telemetria e medidores de caudal nos 

depósitos, sendo que estes sistemas vão comunicar com um servidor 

central. A sua divisão em lotes pode acarretar conflitos e problemas 

quer na comunicação e na compatibilidade; --------------------------- 

7. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: - 

a) Projeto de execução, sob proposta n.º 101/DAR/2019; ------------- 

b) Anúncio conforme modelo estipulado no Anexo I, da Portaria n.º 

371/2017 de 14/12; -------------------------------------------------- 

c) Programa de Procedimento; --------------------------------------- 

d) Caderno de Encargos; -------------------------------------------- 

e) Plano de Segurança e Saúde; ------------------------------------- 

f) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

g) Cópia do Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos. - 

8. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º do Código 

dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 

procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

Presidente: Amélia Rodrigues ---------------------------------------- 

1º Vogal efetivo: Delmar Fernandes ---------------------------------- 

2º Vogal efetivo: Vítor Pereira ------------------------------------- 

Suplentes: --------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: Fernanda Serra ----------------------------------- 

2º Vogal suplente: Madalena Branco ---------------------------------- 

9. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências, 

com exceção no disposto no n.º 2 do artigo 69.º do C.C.P. ----------- 

10. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, foi 

na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua aplicação 

conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------------------ 

Dado tratar-se de uma obra classificada na categoria superior a III, 

foi efetuada a revisão do projeto, pela Comissão Municipal de Revisão 

de Projetos, cujo Relatório elaborado a 7 de maio de 2019 se anexa, 

entende-se também que determinados elementos de solução da obra a 

realizar exarados no n.º 5 do artigo 43.º do referido diploma, são 

dispensáveis, designadamente: --------------------------------------- 

- Levantamentos e análises de campo - As peças do procedimento 

encontram-se dotadas da caracterização do existente, não sendo 

necessário levantamentos. ------------------------------------------- 

- Estudo geológico – geotécnico – Tendo em consideração a natureza e 

características dos trabalhos, não são necessários estudos geológico-

geotécnicos; ------------------------------------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 

encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, bem como 

pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro; --------- 
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- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se incluindo 

a identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos 

bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões a impor – Não 

aplicável, dada a natureza da obra; --------------------------------- 

- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em consideração 

as características da obra a realizar, não foram realizados ensaios 

laboratoriais ou outros; -------------------------------------------- 

- Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 

nos termos da legislação aplicável - O PPGRCD faz parte das peças do 

procedimento, em fascículo anexo. ----------------------------------- 

11. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado em 

698.109,23 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo --------------------------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 7 de maio de 2019 ------------------------ 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Rodrigues) -------------------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Projeto de Execução; ---------------------------------------------- 

- Cópia da Informação n.º 101/DAR/2019; ----------------------------- 

- Justificação do Preço Base; --------------------------------------- 

- Modelo de Anúncio de Concurso Público; ---------------------------- 

- Programa de Procedimento, ----------------------------------------- 

- Caderno de Encargos, ---------------------------------------------- 

- Plano de Segurança e Saúde; --------------------------------------- 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; 

- Cópia do Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos. -- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.08-------------------------------------- 

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 

2019.05.08. --------------------------------------------------------

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 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESÍDUOS 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. JAEL DOMINGOS MAIA. INFORMAÇÃO 

Nº85/DAR/2019. ----------------------------------------------------- 
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Foi presente a informação nº85/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 03 de abril 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.------------- 

A 04 de abril de 2019, foi solicitado à Divisão de Recursos Humanos 

informação sobre a impossibilidade económica do requerente.---------- 

A 17 de abril de 2019, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº72/SHSDPC Nº45/2019, que a Jael Domingos Maia, 

demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de liquidar, o 

valor da divida, em 12 prestações.----------------------------------- 

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 era de 168,62€+iva,------------------------ 

Considerando que, o requerente, demonstrou, de livre e espontânea 

vontade, a intenção de liquidar, o valor da divida em 12 prestações, 

que perfaz uma prestação mensal, de 14,09€.-------------------------- 

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 168,62€+iva, 

em 12 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, 23 de abril 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 2019.05.02. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 
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DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.05.02. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. EUGÉNIA MARIA GOMES ALVES. 

INFORMAÇÃO Nº86/DAR/2019. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº86/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 março de 2019, um 

pedido em nome de Eugénia Maria Gomes Alves, contribuinte 

n.º191944912, 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 Av. Dr. António Granjo, Bl.II, 1ºA, em 

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

A 29 de março de 2019, foi solicitado à Divisão de Recursos Humanos 

informação sobre a impossibilidade económica do requerente.---------- 

A 17 de abril de 2019, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº70/SHSDPC Nº43/2019, que a Srª Eugénia Maria 

Gomes Alves, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de 

liquidar, o valor da divida, em 24 prestações.----------------------- 

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 era de 777.84€+iva,------------------------ 

Considerando que, o requerente, demonstrou, de livre e espontânea 

vontade, a intenção de liquidar, o valor da divida em 24 prestações, 

que perfaz uma prestação mensal, de 32,51€.-------------------------- 

2.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 777.84€+iva, 

em 24 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;------------------------------------------------------ 
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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, 23 de abril 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 2019.05.02. ------------------------------------- 

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 2019.05.02. ---------------- 

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 

 

 

1.1. CÓDIGO DE BOA CONDUTA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO MORAL 

NO MUNICÍPIO DE CHAVES. INFORMAÇÃO Nº 6/DRHAS/2019. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I-JUSTIFICAÇÃO ----------------------------------------------------- 

Considerando que, a Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto de 2017, que 

entrou em vigor no dia 1 de outubro, vem reforçar o quadro legislativo 

para a prevenção da prática de assédio no trabalho, tanto no setor 

privado como na Administração Pública, através de alterações 

respetivamente ao Código do Trabalho e à Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas. --------------------------------------------------- 

Considerando que, de acordo com Código do Trabalho, o assédio no 

trabalho configura um comportamento indesejado, que tem por objetivo 

ou mero resultado perturbar ou constranger o trabalhador, afetando a 

sua dignidade e promover um ambiente intimidatório ou 

desestabilizador.--------------------------------------------------- 

II-FUNDAMENTAÇÃO---------------------------------------------------- 

O Município de Chaves, dando cumprimento ao previsto na Lei nº 73/2016 

de 16 de agosto, elaborou o Código da Boa Conduta para a prevenção e 

Combate ao Assédio Moral do Município de Chaves, que procura dar uma 

resposta eficaz na prevenção e no combate ao assédio em contexto 

laboral.------------------------------------------------------------ 

III-Proposta em sentido estrito ------------------------------------- 
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Atendendo ao acima descrito submeto à consideração superior a presente 

informação:--------------------------------------------------------- 

- Que seja aprovado pelo executivo municipal o Código da Boa Conduta 

para a Prevenção e Combate ao Assédio Moral;------------------------- 

- Que o Código identificado em epígrafe seja disponibilizado na 

intranet para conhecimento de todos os colaboradores do Município. -- 

À consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 01 de abril de 2019 ----------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Recursos Humanos e Ação Social ---------------- 

Paula Cabugueira ---------------------------------------------------- 

Técnica Superior ---------------------------------------------------- 

Natália Cruz -------------------------------------------------------- 

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

CÓDIGO DA BOA CONDUTA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO NO TRABALHO 

PREÂMBULO ---------------------------------------------------------- 

A Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto, veio reforçar o quadro legislativo 

para a prevenção da prática de assédio no setor privado e na 

Administração Pública, tendo alterado a Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas impondo ao empregador público, entre outros 

procedimentos, a adotação de “Códigos de Boa Conduta para a Prevenção 

e Combate ao Assédio no Trabalho”.----------------------------------- 

O Município de Chaves, dando cumprimento ao previsto na Lei nº 73/2016, 

de 16 de agosto, (retificada pela declaração de Retificação nº 28/2017, 

de 02 de Outubro) adotou o presente Código de Boa Conduta que, procura 

dar uma resposta eficaz na prevenção e no combate ao assédio em 

contexto laboral e garantir a salvaguarda da integridade moral e física 

dos seus colaboradores.---------------------------------------------- 

Clausula 1.ª -------------------------------------------------------- 

Objetivo ----------------------------------------------------------- 

1 - Com o presente Código, pretende-se adotar uma política ativa no 

sentido de prevenir, combater e eliminar comportamentos suscetíveis 

de configurar o assédio no trabalho;--------------------------------- 

2- O trabalhador(a) internamente ou em representação do Município deve 

pautar-se pelos princípios estipulados na “CARTA ÉTICA”, em vigor 

neste Município;---------------------------------------------------- 

3- O Município de Chaves incentiva o respeito e a cooperação entre 

todos os trabalhadores Municipais, tendo por base o trabalho digno e 

respeitoso;--------------------------------------------------------- 

4- Todo o trabalhador(a), deste Município, deve respeitar as normas 

prevista no presente Código.----------------------------------------- 

Clausula 2.ª -------------------------------------------------------- 

Assédio ------------------------------------------------------------ 

1- O Código do trabalho, no n.º 1, do artigo 29.º, define o assédio 
como o comportamento indesejado, nomeadamente, o baseado em fator de 

discriminação, praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio 

emprego, trabalho ou formação profissional, com o objetivo ou o efeito 

de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de 

lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou 

desestabilizador;--------------------------------------------------- 

2-  O nº 2, do artigo 29, do referido código acrescenta que, o assédio 
sexual é um comportamento indesejado, de carácter sexual, sob forma 

verbal, não-verbal ou física, com o objetivo ou o efeito referidos 

para o assédio em geral;--------------------------------------------- 

3- O “assédio” é caracterizado pela intencionalidade e pela repetição, 

de comportamentos ofensivos, intimidativos e humilhantes.------------ 

Clausula 3.ª -------------------------------------------------------- 

Conceitos ---------------------------------------------------------- 
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O Assédio no trabalho pode revestir a forma de assédio moral ou de 

assédio sexual.----------------------------------------------------- 

1- Assédio moral- O Assédio é moral quando consiste em ataques verbais 
de conteúdo ofensivo ou humilhante, e físicos, ou em atos mais subtis, 

podendo abranger a violência física ou psicológica, visando diminuir 

a autoestima do trabalhador(a);-------------------------------------- 

2- O Assédio ocorre quando um trabalhador(a) são repetida e 

deliberadamente intimidados, ameaçados e ou humilhados em 

circunstâncias relacionadas com o trabalho.-------------------------- 

a)Atos que podem ser considerados assédio moral:--------------------- 

- Desvalorizar sistematicamente o trabalho de colegas ou subordinados 

hierárquicos;------------------------------------------------------- 

- Promover o isolamento social de colegas de trabalho ou de 

subordinados; ------------------------------------------------------ 

- Ridicularizar, direta ou indiretamente, uma característica física 

ou psicológica de colegas de trabalho ou de subordinados;------------ 

- Fazer recorrentes ameaças de despedimento;------------------------- 

- Atribuir sistematicamente funções estranhas ou desadequadas à 

categoria profissional;--------------------------------------------- 

- Apropriar-se sistematicamente de ideias, propostas, projetos e 

trabalhos de colegas ou de subordinados sem identificar o autor das 

mesmas;------------------------------------------------------------- 

- Desprezar, ignorar ou humilhar colegas ou trabalhadores forçando o 

seu isolamento face a outros colegas e superiores hierárquicos;------ 

-Divulgar sistematicamente rumores e comentários maliciosos ou 

críticas reiteradas sobre colegas de trabalho, subordinados ou 

superiores hierárquicos;-------------------------------------------- 

- Dar sistematicamente instruções de trabalho confusas e imprecisas;- 

- Falar sistematicamente aos gritos, de forma a intimidar as pessoas;- 

- Fazer brincadeiras frequentes com o conteúdo ofensivo referentes ao 

sexo, raça, opção sexual ou religiosa, deficiências físicas, problemas 

de saúde, etc de outros colegas de trabalho ou subordinados;--------- 

- Comentar sistematicamente a vida pessoal de outrem.---------------- 

b)Atos que não constituem assédio moral:----------------------------- 

- O conflito laboral pontual;---------------------------------------- 

- As decisões advenientes da organização do trabalho, desde que 

conformes com contrato de trabalho;---------------------------------- 

- O legítimo exercício de poder hierárquico e disciplinar (exemplo: 

avaliação de desempenho, instauração de um processo disciplinar, 

etc.); ------------------------------------------------------------- 

- A pressão decorrente do exercício de cargos de alta responsabilidade. 

3- Assédio sexual------------------------------------------------- 

Constitui assédio sexual o comportamento indesejado de caráter sexual, 

sob a forma verbal, não – verbal ou física.-------------------------- 

a) Atos que consubstanciam assédio sexual:-------------------------- 

- Repetir sistematicamente observações sugestivas, piadas ou 

comentários sobre a aparência ou condição sexual;-------------------- 

- Enviar reiteradamente desenhos, fotografias, imagens da internet, 

de teor sexual;------------------------------------------------------ 

- Realizar telefonemas, enviar cartas, SMS ou e-mails indesejados, de 

carácter sexual;---------------------------------------------------- 

- Promover o contacto físico intencional e não solicitado, ou excessivo 

ou provocar abordagens físicas desnecessárias;----------------------- 

- Enviar convites persistentes para a participação em programas 

sociais ou lúdicos quando a pessoa visada deixou claro que o convite 

é indesejado;------------------------------------------------------- 
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- Apresentar convites e pedidos de favores sexuais associados a 

promessa de obtenção de emprego ou melhoria das condições de trabalho.- 

b)Atos que não constituem assédio sexual----------------------------- 

- O envolvimento entre colegas e superiores hierárquicos;------------ 

-Os elogios ocasionais.---------------------------------------------- 

c) O assédio no local de trabalho não representa, nem pretende impedir 

que o Município discipline ou proceda à gestão dos seus trabalhadores. 

 Assim, o assédio no local de trabalho não inclui, nomeadamente:----- 

- Gestão do desempenho;---------------------------------------------- 

- Pressão decorrente do exercício de funções;------------------------ 

- Exercício de autoridade e do poder disciplinar;-------------------- 

- Mudança relacionada com o trabalho (mudança de localização), entre 

outras.------------------------------------------------------------- 

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

Denúncia ----------------------------------------------------------- 

1-Sempre que o Município tome conhecimento da violação das disposições 

constantes do presente Código de Conduta procederá à abertura de um 

procedimento disciplinar, de acordo com as regras previstas na Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas;------------------------------- 

2- Os membros do executivo e os Colaboradores do município denunciarão 

quaisquer práticas irregulares de que tenham conhecimento, prestando 

a devida colaboração em eventuais processos disciplinares ou de 

investigação criminal pelas respetivas entidades competentes;-------- 

3-O/A trabalhador(a) que considere estar a ser alvo de assédio no 

local de trabalho, ou por parte de pessoas com as quais tem relações 

profissionais, deve reportar a situação ao Setor de Higiene, Segurança 

e Saúde no Trabalho, via e-mail, integrado do ponto de vista orgânica 

e funcional na Divisão de Recursos Humanos e Ação Social, o qual 

tratará a mesma de forma confidencial, imparcial, eficiente, célere e 

com salvaguarda do princípio da inocência;--------------------------- 

4-Todos as partes envolvidas devem ser ouvidas de forma imparcial e 

beneficiar de um tratamento equitativo;------------------------------ 

5-As queixas devem ser sustentadas com base em informações detalhadas; 

6-Caso seja provada a ocorrência de assédio, serão tomadas medidas 

adequadas, as quais podem compreender sanções disciplinares;--------- 

7-Os autores de acusações falsas poderão ser alvo de processos 

disciplinares;------------------------------------------------------ 

8-O Município deve zelar pelo bem-estar de todos os trabalhadores, 

podendo o trabalhador(a) caso assim o entenda, enveredar por comunicar 

a sua chefia direta, solicitando o apoio necessário para o 

desencadeamento do processo, em causa;------------------------------- 

9-O denunciante e as testemunhas por si indicadas não podem ser 

sancionados disciplinarmente, a menos que atuem com dolo, com base em 

declarações ou factos constantes dos autos de processo, judicial ou 

contraordenacional, desencadeado por assédio até decisão final, 

transitada em julgado, sem prejuízo do exercício do direito ao 

contraditório por parte daquele a quem o assédio é imputado, conforme 

consta no n.º 6, do artigo 29.º, da Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto; 

10-A Inspeção-Geral de Finanças e a Autoridade para as Condições de 

Trabalho, em cumprimento do estabelecido no nº 1 do artigo 4º da Lei 

n.º 73/2017 de 16 de agosto, disponibilizaram endereço eletrónico 

próprio ltfp.art4@igf.gov.pt, e http://www.act.gov.pt , para a receção 

de queixas de assédio em contexto laboral no setor público e no setor 

privado, respetivamente.-------------------------------------------- 

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

Consequências ------------------------------------------------------ 

mailto:ltfp.art4@igf.gov.pt
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1- Mesmo que, não assumido ou denunciado, o assédio, sexual ou moral, 

contamina o ambiente de trabalho e pode ter um efeito devastador, quer 

sobre as vítimas, quer sobre a própria entidade empregadora, com 

reflexos de natureza financeira sobre o serviço nacional de saúde e 

sistema de segurança social;----------------------------------------- 

2-As vítimas veem normalmente a sua saúde, confiança, moral e 

desempenho profissional afetados, o que leva à diminuição da 

eficiência laboral e mesmo ao afastamento do trabalho por motivo de 

doença. Em alguns casos, as pessoas deixam de ser capazes de se 

comportar normalmente, quer no trabalho, quer na sua vida quotidiana. 

O assédio pode provocar stresse pós-traumático, perda de autoestima, 

ansiedade e depressão;----------------------------------------------- 

3- A prática de assédio confere à vítima o direito de indemnização, 

por danos patrimoniais e não patrimoniais, de acordo com o estabelecido 

no artigo 28.º do Código do Trabalho, em matéria de indemnização por 

ato discriminatório;------------------------------------------------ 

4- A responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de doenças 

profissionais resultantes da prática de assédio, a qual será fixada 

em regulamentação própria, é da entidade empregadora pública.-------- 

Clausula 6.ª -------------------------------------------------------- 

Infração disciplinar e sanções -------------------------------------- 

1-Sempre que a entidade empregadora tome conhecimento da violação das 

disposições constantes do presente código de conduta procederá à 

abertura de um procedimento disciplinar, no prazo máximo de 60 dias 

após o conhecimento da comunicação, de acordo com a legislação em 

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

2- Os colaboradores do município denunciarão quaisquer práticas 

irregulares de que tenham conhecimento, prestando a devida colaboração 

em eventuais processos disciplinares.-------------------------------- 

Clausula 7.ª -------------------------------------------------------- 

Divulgação --------------------------------------------------------- 

1- O presente Código de Conduta entra em vigor imediatamente após a 
sua aprovação pelo executivo municipal.------------------------------ 

2- O Código de Conduta será disponibilizado na INTRANET, para 

divulgação junto de todos os colaboradores do município.------------- 

3- Em qualquer caso, a vítima pode apresentar queixa na CITE, ACT ou 
na entidade competente para a receção da queixa, consoante a natureza 

do comportamento em causa.------------------------------------------- 

Chaves, 04 de janeiro de 2019 --------------------------------------- 

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

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

Contactos úteis. ---------------------------------------------------- 

CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego -------------- 

https://assedio.cite.ptqueixa-por-assedio -------------------------- 

E-mail: geral@cite.pt ----------------------------------------------- 

Linha verde – 800204684 --------------------------------------------- 

ACT- Autoridade para as Condições de Trabalho – www.act.gov.pt ------ 

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

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

2019.04.02. -------------------------------------------------------- 

Visto. À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

https://assedio.cite.ptqueixa-por-assedio/
mailto:geral@cite.pt
http://www.act.gov.pt/
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2.1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – DANO EM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE GÁS, PROPRIEDADE DA DURIENSEGÁS. INFORMAÇÃO 05/SA/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 Duriensegás – Sociedade 

Distribuidora de Gás Natural do Douro S.A., na qual responsabiliza o 

Município pelos danos causados na infraestrutura de distribuição de 

gás natural, na Rua de Santo António, provocados no decorrer de uma 

reparação de rotura de água no ramal de abastecimento. --------------  

Feitas as diligências necessárias pela Divisão responsável e após 

peritagem por parte da seguradora, foram considerados prejuízos no 

valor de 759,96€ (setecentos e cinquenta e nove euros e noventa e seis 

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, emitiu o cheque nº 

4898500.8, no valor de 252,32€ e o cheque nº 4905327.3, no valor de 

257,64€, o que totaliza o montante de 509,96€ (quinhentos e nove euros 

e noventa e seis cêntimos) diretamente ao Município para suportar o 

prejuízo da reparação, deverá o Município reembolsar o lesado em 

759,96€ (setecentos e cinquenta e nove euros e noventa e seis cêntimos) 

referente ao valor da franquia. ------------------------------------- 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 985/2019 e do compromisso nº 1511/2019. ------------- 

Chaves, 02 de Maio de 2019 ----------------------------------------- 

A assistente técnica ----------------------------------------------- 

(Em anexo respetivo processo)-------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MÁRCIA SANTOS 

DE 2019.05.06 ------------------------------------------------------  

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.07-------------------------------------- 

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 

2019.05.07. --------------------------------------------------------

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. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO – EQ BEI – PT 

2020/PEDIDO DE APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS DAS ADENDAS AOS CONTRATOS DE 

FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEIS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº17/DGF/2019. ----- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento das recomendações provenientes do Tribunal de Contas, 

quanto à reformulação das cláusulas 4ª, nº2 e 16º, nº 3, dos contratos 

de financiamento celebrados com a Agência para o Desenvolvimento e 

Coesão, IP, cumpre-me sugerir a submissão das seguintes adendas aos 
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respetivos contratos de financiamento reembolsáveis, à próxima reunião 

do órgão executivo municipal, para aprovação do seu clausulado: ----- 

- Operação Portugal Norte 2020 – 04-2114 – FEDER -000336 – Musealização 

das Termas Romanas; ------------------------------------------------- 

- Operação Portugal Norte 2020 – 05 -1406-FEDER – 000124 – 

Requalificação das avenidas Dr. Francisco Sá Carneiro, Xavier Teixeira 

e Raposeira; Ruas das Linhas do Comboio e Aregos e do Viaduto da 

Raposeira; --------------------------------------------------------- 

- Operação Portugal Norte 2020 – 05-1406 – FEDER -000132 – 

Requalificação das Ruas Portas do Anjo, Alferes João Batista, 

Cruzeiro, Viscondessa do Rosário e Fonte do Leite; ------------------ 

- Operação Portugal Norte 2020 – 05-1406-FEDER – 000077 – 

Requalificação das Ruas Antunes Guerreiro, Inácio Pizarro e Longras e 

das Avenidas 5 de Outubro e Tâmega; --------------------------------- 

- Operação Portugal Norte 2020 – 08-5673- FEDER – 000144 – 

Requalificação e Modernização das instalações da Escola Básica e 

Secundária Fernão de Magalhães. ------------------------------------- 

Mais se informa que, para os devidos efeitos, fica desde já autorizado 

o Sr. Presidente da Câmara Municipal, na outorga das respetivas adendas 

aos contratos de empréstimo, a celebrar. ---------------------------- 

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

Chaves, 02 de maio de 2019 ------------------------------------------ 

A Chefe de Divisão, ------------------------------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Anexo: Minutas das adendas aos contratos de financiamento reembolsável 

(5 contratos) ------------------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.06-------------------------------------- 

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 

2019.05.06. --------------------------------------------------------

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

 

 

2.3. GESTÃO DE PATRIMÓNIO MUNICIPAL. - ALIENAÇÃO DE PRÉDIOS URBANOS 

QUE DEIXARAM DE ESTAR AFETOS A ESCOLAS DE 1º CICLO, INTEGRADOS NO 

DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL. - DEFINIÇÃO DAS NORMAS DISCIPLINADORAS. 

PROPOSTA Nº 40/GAP/2019. -------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

1. Ao longo dos anos e mediante a publicação de diversa legislação, 

entre elas o Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de Março, o Decreto-Lei nº 

399-A/84, de 28 de Dezembro e o Decreto-Lei nº 101/86, de 17 de Maio, 

a administração central transferiu para os municípios diversos 

equipamentos – imóveis – da rede educativa, designadamente escolas do 

1º ciclo (anteriormente denominadas Escolas Primárias), jardins-de-

infância, antigas Escolas de Magistério e refeitórios. -------------- 

2. As diferentes opções do Ministério da Educação na execução da sua 

política educativa conduziram a que vários edifícios que estavam 

afectos ao ensino deixassem de ser utilizados nessa afetação pública, 

situação que se verifica em várias freguesias deste Concelho, e em 

particular, nas localidades de Couto e Seixo. ----------------------- 
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II – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

1. Considerando que os imóveis, primitivamente, destinados a antigas 

escolas primárias, há já algum tempo, encontram-se, na presente data, 

desativados, não se prevendo, no futuro, que venha a surgir a 

necessidade de as mesmas poderem ser utilizadas, no âmbito da atividade 

municipal, nomeadamente com a instalação de serviços públicos 

municipais; -------------------------------------------------------- 

2. O valor base da venda dos imóveis deverá ser fixado, de acordo com 

os relatórios de avaliação produzidos pela Comissão de Avaliação do 

Património Municipal nas Informações n.º 10/C.A.P.M./18, n.º 

16/C.A.P.M./18, em anexo à presente proposta, em vista à sua aprovação. 

3. Tendo em vista a conquista de tal objetivo, o Município de Chaves 

deve colocar no mercado imobiliário os prédios urbanos identificados 

no quadro sinóptico infra, a fim de proceder à sua venda, mediante 

procedimento público prévio à contratação, na modalidade de hasta 

pública, assegurando a transparência do procedimento bem como o 

alargamento do universo de potenciais interessados: ----------------- 

Quadro de Identificação dos Imóveis --------------------------------- 

Escolas Freguesia 
Área 

(m2) 
Artigo 

Matricial 

Desc. 

Conservatória 

Couto Ervededo 1.088,00 U-740º 1543/20100906 

Seixo 
Loivos e Póvoa de 

Agrações 
893,00 U-994º 948/20100929 

 

III – CONDIÇÕES DE ALIENAÇÃO ---------------------------------------- 

1. O valor base da venda assentando, nos relatórios de avaliação 

produzidos pela Comissão de Avaliação do Património Municipal nas 

Informações n.º 10/C.A.P.M./18, n.º 16/C.A.P.M./18, em anexo à 

presente proposta, deverá ser fixado nos seguintes valores: --------- 

Escolas Valores 

Couto € 31.820,00 

Seixo € 5.560,00 

2. A venda será realizada nas condições em que os imóveis se 

encontram, ficando o aproveitamento urbanístico dos referidos imóveis 

sujeito às normas do respetivo instrumento de ordenamento do 

território em vigor – Plano Director Municipal -. ------------------- 

IV – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------------ 

Em coerência com as razões de facto acima invocadas e ao abrigo das 

competências materiais cometidas ao Órgão Executivo Municipal, e em 

conformidade com o disposto, sobre a matéria, na alínea g) do nº1 do 

Artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, tomo a 

liberdade de sugerir ao executivo camarário a aprovação da seguinte 

proposta: ---------------------------------------------------------- 

a) Que seja autorizada a alienação dos seguintes prédios urbanos – 

Antigas Escolas Primárias -, integradas na esfera patrimonial privada 

do Município: ------------------------------------------------------- 

Escolas Freguesia 
Área 

(m2) 
Artigo 

Matricial 

Desc. 

Conservatória 

Couto Ervededo 1.088,00 U-740º 1543/20100906 

Seixo 
Loivos e Póvoa de 

Agrações 
893,00 U-994º 948/20100929 

b) Que a alienação dos prédios urbanos supra seja efectuada mediante 

procedimento prévio à contratação, na modalidade de hasta pública, 

tendo, para o efeito, por base de licitação os seguintes valores: --- 
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Escolas Valores 

Couto € 31.820,00 

Seixo € 5.560,00 

c) Que, para efeitos de concretização do procedimento de hasta 

pública, sejam, simultaneamente, aprovados os respectivos documentos 

disciplinadores do procedimento, em anexo, a saber: ----------------- 

C.1. – Minuta de edital; -------------------------------------------- 

C.2. – Normas de procedimento pré-contratual tendente à adjudicação 

do direito de propriedade dos imóveis e respectivos anexos; Devendo o 

edital ser publicitado no sítio da internet do Município, num jornal 

local, bem como nos locais próprios quer da Câmara Municipal, quer das 

referidas freguesias, e, ainda, nos respetivos imóveis; ------------- 

d) Que seja designada a comissão responsável pela liderança e 

coordenação do procedimento administrativo de hasta pública, para 

adjudicação do direito de propriedade dos prédios em causa, com a 

seguinte constituição: ---------------------------------------------- 

Presidente: Dr. Marcelo Delgado ------------------------------------- 

1º Vogal Efetivo: Dra. Cristina Rodrigues --------------------------- 

2º Vogal Efetivo: Dr. Marcos Barroco -------------------------------- 

Vogais suplentes: Dra. Sandra Lisboa e Dra. Márcia Santos. ---------- 

(Na ausência ou impedimento do presidente, o mesmo será substituído 

pelo primeiro vogal efetivo); --------------------------------------- 

e) Caso seja autorizada a alienação dos imóveis supra identificados, 

nos termos e nas condições acima exaradas, bem como dos documentos em 

anexo à presente proposta, que fique desde já o Presidente da Câmara 

ou o seu substituto legal legitimado a outorgar, em nome do Município, 

os contratos-promessa e respetivas escrituras, títulos esses que 

deverão ser lavrados junto do cartório privativo municipal; --------- 

f) Que as receitas provenientes da alienação fiquem domiciliadas na 

rubrica económica de receita de capital “Vendas de Bens de 

Investimento”; ----------------------------------------------------- 

g) Sendo certo, por fim, que competindo à Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara, ao abrigo das competências que lhe são confiadas 

pela alínea i), do nº1, do Artigo 25º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, autorizar a Câmara Municipal a adquirir, alienar 

ou onerar bens imóveis de valor superior a 1000 vezes o RMMG16, fixando 

as respetivas condições gerais, podendo determinar, nomeadamente, a 

via da hasta pública, face aos valores propostos para a alienação de 

cada imóvel, a presente proposta não carece de apreciação e 

fiscalização do órgão deliberativo municipal. ----------------------- 

Chaves, 07 de maio de 2019. ----------------------------------------- 

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

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

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Relatórios de Avaliação; ------------------------------------------ 

- Minuta de edital; ------------------------------------------------- 

- Normas de Procedimento Pré-contratual tendente à Adjudicação do 

Direito de Propriedade dos Imóveis e respectivos anexos. ------------ 

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

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

 

 

XII 

                                                           
16 Para o corrente ano tal valor encontra-se fixado em € 600.000,00.  
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DIVERSOS 

 

 

1. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE CHAVES, EDIÇÃO 

DE 2018. INFORMAÇÃO Nº 02/GPC/2019. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO -------------------------------------------------- 

A presente informação visa levar a conhecimento superior o “Relatório 

de Avaliação do Orçamento Participativo de Chaves, edição de 2018”.-- 

II - APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (OP) ------------------- 

O Orçamento Participativo é um processo de participação democrática 

que visa promover o envolvimento dos cidadãos e das organizações da 

sociedade civil nas estratégias de governação do concelho. Esta 

participação concretiza-se através da possibilidade que é dada à 

população local para decidir o destino de uma verba específica do 

Plano e Orçamento da autarquia.-------------------------------------- 

No âmbito deste processo participativo, os cidadãos são convidados a 

apresentar uma proposta de investimento público municipal, a qual, 

depois de conferida a sua viabilidade, é sujeita a votação, no sentido 

de incluir no orçamento municipal a proposta mais votada/vencedora.--  

Trata-se, assim, para o Município de Chaves, de uma estratégia gizada 

para o reforço do envolvimento dos cidadãos nas dinâmicas de governação 

do concelho, numa tentativa de aproximar as políticas municipais às 

necessidades da comunidade local.------------------------------------ 

No âmbito do modelo do Orçamento Participativo de Chaves é estipulada 

uma verba de 30.000€ (trinta mil euros) para a “Componente - Promoção 

e Dinamização - Projetos de Âmbito Cultural e Desportivo”.----------- 

Cada cidadão proponente pode apresentar uma proposta de investimento, 

podendo igualmente cada cidadão eleitor votar numa das propostas.----  

III - EDIÇÃO OP 2018 ------------------------------------------------ 

Na edição de 2018, estiveram a votação três projetos, tendo resultado 

vencedora a proposta “Lenda de São Martinho, recriação de evento 

cultural romano”, com um total de 176 votos (172 votos online e 4 

votos em urna).------------------------------------------------------  

IV - DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

Face ao exposto, e para os devidos efeitos, entende-se submeter 

superiormente, para respetiva apreciação o “Relatório de Avaliação do 

Orçamento Participativo (OP) de Chaves, edição de 2018”, cujo 

documento se anexa à presente informação.----------------------------   

À consideração Superior -------------------------------------------- 

Chaves, 23 de abril de 2019 ---------------------------------------- 

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

(Alexandra Monteiro) ----------------------------------------------- 

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

2019.04.10. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

2. ANÁLISE DO 1º RELATÓRIO SEMESTRAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE 

INVESTIMENTO “REABILITAÇÃO DO HOTEL PREMIUM CHAVES – AQUAE FLAVIAE” 

CLASSIFICADO COMO PIM – REQUERENTE: HOTEL PREMIUM CHAVES, LDA. – 

MORADA: PRAÇA DO BRASIL, 5400-123 CHAVES - INFORMAÇÃO Nº54/DSC/2019, 

DA ENGª CLÁUDIA FERREIRA DE 06.05.2019. ----------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO DA INFORMAÇÃO-------------------------------------- 

1. A requerente acima referida, na qualidade de promotora do projeto 

de investimento “Reabilitação do Hotel Premium Chaves – Aquae Flaviae” 

classificado como Projeto de Interesse Municipal (PIM), veio, através 

de correio eletrónico datado de 28/03/2019, apresentar informação 

semestral relativa à execução do referido projeto de investimento em 

conformidade com o disposto na alínea c) da Cláusula 5.ª do Contrato 

de Concessão de Benefícios Tributários Municipais (CCBTM), outorgado 

em 07/09/2018. ----------------------------------------------------- 

2. Após receção dos elementos instrutórios que se encontravam em 

falta e/ou com necessidade de correção bem como, da prestação de 

esclarecimentos adicionais, a referida informação semestral foi objeto 

de apreciação na reunião da Comissão Técnica de Análise, 

Acompanhamento e Fiscalização de Projetos de Interesse Municipal 

(CTAAF – PIM) ocorrida no dia 12/04/2019. --------------------------- 

3. Com esta informação pretende-se: ----------------------------- 

(i) Levar ao conhecimento do Executivo Municipal o 1º relatório 

semestral de acompanhamento da execução do projeto de interesse 

municipal, o qual se anexa; ----------------------------------------- 

(ii) Propor que seja acolhida a proposta de deliberação que o mesmo 

relatório preconiza. ----------------------------------------------- 

II – PROPOSTA ------------------------------------------------------ 

Na qualidade de relatora da CTAAF – PIM cumpre-me sugerir que seja 

submetida à consideração do Senhor Presidente a seguinte proposta: -- 

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

ordinária do Executivo Municipal, com vista a ser adotada deliberação, 

nos termos preconizados no Relatório produzido pela CTAAF-PIM, que 

segue em anexo; ----------------------------------------------------- 

b) Caso haja deliberação nos termos preconizados, para cumprimento 

do estabelecido no artigo 12º (Monitorização das condições de 

celebração e execução do contrato) do Regulamento de Projetos de 

Interesse Municipal (RPIM), recomenda-se que a presente informação, o 

relatório elaborado pela CTAAF-PIM, bem como a deliberação de Câmara 

referida na alínea anterior sejam submetidos a apreciação da 

Assembleia Municipal, na próxima sessão daquele órgão deliberativo, 

dando-se cumprimento ao estabelecido no nº 3 do artigo 13º do 

mencionado RPIM.---------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 06.05.2019 ----- 

1 - A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------  

2 - Na qualidade de Gestor do Processos das candidaturas PIM, e tendo 

por base: ----------------------------------------------------------

(i) A presente informação técnica; ---------------------------------- 

(ii)  as competências do órgão para a tomada de decisão sobre a matéria 

em causa; ----------------------------------------------------------  

3 - Propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

que submeta a presente informação/proposta à consideração do Senhor 

Presidente, para que o mesmo profira despacho de submeter o processo 

a reunião do Executivo Municipal para deliberação em conformidade com 

o preconizado na proposta. ------------------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.06-------------------------------------- 
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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 

2019.05.06. --------------------------------------------------------

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. RELATÓRIO | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAVES NO XANTAR’ 2019 – 

20º SALÃO INTERNACIONAL DE TURISMO GASTRONÓMICO _OURENSE, NO ÂMBITO 

DA ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO CONJUNTA DA CIM-ALTO TÂMEGA. - INFORMAÇÃO 

Nº44/DSC/2019, DA DRA. FILIPA LEITE DE 08.04.2019. ------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Relatório ---------------------------------------------------------- 

A Xantar é a única feira internacional de turismo gastronómico no 

calendário oficial espanhol "International Trade Fairs", sendo uma 

referência na promoção da gastronomia e dos produtos locais e um dos 

mais importantes certames gastronómicos realizados na península 

ibérica. Este ano realizou-se a 20ª Exposição Internacional de 

Gastronomia e Turismo | Xantar’ 2019, em Ourense. ------------------- 

A XANTAR celebra a qualidade dos produtos agroalimentares, a 

elaboração e o serviço profissional, tornando-se uma referência para 

os principais destinos de gastronomia e vinhos, tanto em Espanha como 

em Portugal, atraindo outros participantes internacionais, 

fundamentalmente da Ibero-América. ---------------------------------- 

Esta linha de internacionalização permite criar redes de cooperação 

em áreas da Gastronomia e do Turismo Sustentável e Saudável, promovendo 

uma ligação experiencial entre o expositor e o visitante, através de 

várias ações que fundem a tradição e inovação dos territórios, através 

de exposições, degustações temáticas e apresentação de showcookings.  

Nesse âmbito, e porque o novo modelo de desenvolvimento local tem como 

pilar a promoção e a diferenciação do território, a Comunidade 

Intermunicipal do Alto Tâmega esteve representada, com um stand de 36 

m2, em articulação com os 6 Municípios.  ---------------------------- 

A participação na XANTAR resulta de uma componente emocional, pela 

união que sempre existiu entre a Galiza e Portugal, mas também 

estratégica, porque é o principal mercado emissor de turistas 

estrangeiros, para a região do Alto Tâmega, que se pretende afirmar 

como um destino turístico único, com uma oferta enogastronómica de 

qualidade, transversal aos 6 concelhos, para se (re)posicionar nos 

principais mercados emissores internacionais de turistas, para além 

do nacional. ------------------------------------------------------- 

O programa de atividades da Xantar 2019 incluiu conferências de 

especialistas e exposições de culinária ao vivo, bem como degustações 

e provas para promover o turismo e a enogastronomia, através da 

apresentação de produtos endógenos. ---------------------------------

O papel desempenhado por esta feira na promoção da gastronomia como 

uma motivação turística, com o valor acrescentado de contribuir para 

identificar o turismo com o território, permite mostrar toda a cadeia 

de valor do produto, desde sua origem até que o turista o consuma e 

desfrute.-----------------------------------------------------------

Entendendo o Município de Chaves integrar a rede de promoção conjunta 

do Alto Tâmega, através da CIM-AT, a participação nestas iniciativas 

de internacionalização dos produtos é fundamental para alavancar a 
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economia local e simultaneamente promover o território na sua vertente 

turística e gastronómica. -------------------------------------------

No dia dedicado ao Alto Tâmega, 08 de fevereiro, estiveram presentes 

os representantes dos 6 Municípios, através dos Presidentes e Vice-

Presidentes, bem como o Primeiro Secretário Executivo da CIM-Alto 

Tâmega, Prof. Ramiro Gonçalves.  ------------------------------------

O Município de Chaves esteve representando pelos Vice-Presidente da 

Câmara, Dr. Francisco Melo, no dia da inauguração do Salão, e do 

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, que acompanhou as iniciativas ao 

longo do dia dedicado ao Alto Tâmega, tendo sido responsável, ainda, 

pelo discurso de abertura e apresentação do território, na qualidade 

de Presidente da CIM-Alto Tâmega. -----------------------------------

A participação, em concreto, do Município de Chaves no XANTAR – 20º 

Salão Internacional de Turismo Gastronómico traduziu-----------------

Promoção dos recursos patrimoniais, culturais e termais, hotelaria do 

concelho e produtos endógenos do concelho; ------------------------- 

 Dinamização, através da Escola Profissional de Chaves, pelos 

cursos de cozinha e de mesa e bar, de um showcooking, para 60 pessoas, 

em sala disponibilizada/equipada para o efeito, que teve lugar no dia 

dedicado ao Alto Tâmega (08/02/2019), onde forma privilegiados os 

produtos endógenos, que permitiram a confeção de pratos típicos e com 

inovação do concelho (milhos à transmontana, creme real de cabaça e 

brigadeiros de castanha), acompanhados por águas minerais e vinhos do 

concelho; ---------------------------------------------------------- 

 Realização de uma prova de vinhos DOC Trás-os-Montes | Sub-região 

de Chaves, com presença dos produtores / enólogos que se associaram a 

esta promoção (Palmeirim D’Inglaterra e Quinta de Arcossó), com oferta 

dos vinhos colocados na Sala oficial das “Catas de Vinos”; ---------- 

 Provas de águas minerais naturais Vidago e Campilho, com oferta 

por parte das empresas proprietárias das águas gaseificadas naturais, 

que permitiram a dinamização durante todo o evento; -----------------  

 Degustação de produtos endógenos e/ou que incorporam inovação, 

oferecidos por empresários do concelho, a registar: ----------------- 

 pastelarias (Biquinho Doce e Maria dos Pastéis):  

pastéis e folar de Chaves; ------------------------- 

o Sapientia Romana / AQUAE FLAVIAE (Mel com rosas, mel com ouro, 

wine to eat e  beer to eat); --------------------------------------- 

o Sabores da Eira (azeite, compotas e cogumelos 

aromatizados). ------------------------------------------- 

 Animação, pelo Grupo Enraizarte, que participou no momento de 

abertura e animação, no dia dedicado ao Alto Tâmega (08/02/2019), 

oferecendo a sua presença, reconhecendo o valor e alcance promocionais 

do Salão; -----------------------------------------------------------  

A participação do Município de Chaves, no Xantar’ 2019 foi coordenada 

/ assegurada pela signatária na Feira, com dinamizações, diárias, de 

provas dos produtos disponibilizados. A presença do Município de 

Chaves, em particular, no âmbito da promoção conjunta da CIM-AT, foi 

objeto de destaque na imprensa nacional e da Galiza, conforme resulta 

de duas notas de imprensa, em anexo -------------------Para assegurar 

a promoção, supra identificada, o Município teve os encargos que 

resultam do quadro infra17:  ----------------------------------------

- 

                                                           
17 Não está, aqui, contemplado o valor das ajudas de custo com a 

técnica, único encargo com pessoal assumido. ------------------------ 
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Fornecedor Valor com IVA 

Supermercado Alto Tâmega (aquisição 

de produtos alimentares para a 

confeção do showcooking) 

173,28 € 

Delícias Transmontanas (fumeiro para 

a confeção do showcooking) 

151,78€ 

FLAVIARENT (aluguer de carrinha de 9 

lugares para transporte dos alunos, 

professores e equipamentos da Escola 

Profissional de Chaves) 

90,00€ 

Total 415,06€ 

É tudo quanto me cumpre informar sobre a participação do Município de 

Chaves no 20ª Salão Internacional de Turismo Gastronómico | Xantar’ 

2019. -------------------------------------------------------------- 

À consideração do Chefe de Divisão de Sustentabilidade e 

competitividade, Arqt. Rodrigo Moreira. ----------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 10.04.2019 ----- 

Tomado conhecimento. ------------------------------------------------

Cumpre de registrar a dedicação e empenho no trabalho desenvolvido em 

prol da promoção do município. --------------------------------------

Submete-se a conhecimento do Senhor Diretor de Departamento e seguida 

do Senhor Vice-Presidente, Dr. Francisco Melo. --------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.16-------------------------------------- 

Tomei bom conhecimento do presente relatório. Para os devidos efeitos, 

à consideração do Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. -------------- 

DESPACHO DO VICE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DATADO DE 2019.05.03. ----------------------------------------------- 

Ciente ao Sr. Presidente. ------------------------------------------- 

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

2019.05.06. --------------------------------------------------------

Visto. À reunião do Executivo Municipal para conhecimento. ---------- 

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

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

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

 

 

4 - RELATÓRIO | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAVES NA BOLSA DE TURISMO 

DE LISBOA (BTL) _EDIÇÃO 2019, NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO 

CONJUNTA DA CIM-ALTO TÂMEGA - INFORMAÇÃO Nº36/DSC/2019, DA DRA. FILIPA 

LEITE DE 29.03.2019 -------------------------------------------------

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

RELATÓRIO ---------------------------------------------------------- 

O Município de Chaves esteve presente na 31ª Edição da BTL, integrado 

no stand da CIM-Alto Tâmega, no âmbito da estratégia de promoção e 

comunicação conjunta definida para o território Alto Tâmega, em Feiras 

Nacionais e Internacionais. A edição de 2019 decorreu entre 13 e 17 

de março, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações. 



                                                                F. 208 

                                                                  _____________________ 
 

A BTL posiciona-se como a maior plataforma de negócios para o setor 

do turismo em Portugal e como ponto de encontro com o país e o mundo, 

sendo uma das suas premissas potenciar novos contactos e promover os 

melhores negócios. -------------------------------------------------- 

Como vem sendo habitual, dedicou aos profissionais, em exclusivo, os 

primeiros dois dias e abriu ao público em geral na sexta-feira, 

conforme resulta de uma leitura, simplificada, do quadro infra: ----- 

HORÁRIO DISTINTO PARA PROFISSIONAIS E PÚBLICO EM GERAL 

Os 3 primeiros dias do evento são dedicados a profissionais. Nos 2 dias seguintes a BTL 
abre as suas portas ao público. 

DATA PROFISSIONAIS PÚBLICO GERAL 

Dia 13 Mar. 4ª feira 10:00 às 19:00  

Dia 14 Mar. 5ª feira 10:00 às 19:00  

Dia 15 Mar. 6ª feira 10:00 às 18:00 17:00 às 23:00 

Dia 16 Mar. Sábado 12:00 às 23:00 12:00 às 23:00 

Dia 17 Mar. Domingo 12:00 às 20:00 12:00 às 20:00 

  

A BTL contou, este ano, com uma renovação da sua imagem, mantendo os 

4 pavilhões em atividade, distribuídos da seguinte forma: ----------- 

• Pavilhão 1: destinos nacionais (Entidades Regionais); ------------- 

• Pavilhão 2: câmaras municipais e área de gastronomia; ------------- 

• Pavilhão 3: hotelaria, BTL Lab e Hosted Buyers; ------------------- 

• Pavilhão 4: destinos internacionais e agências de viagens; -------- 

• Entre os pavilhões 2 e 3: Fórum de Empregabilidade. ------------- 

Segundo a diretora da BTL, Fátima Vila Maior, a edição deste ano 

alcançou a expectativa de visitantes – 70 mil visitantes – apesar de 

representar uma diminuição face à edição de 2018, com 77 mil 

visitantes. Estiveram presentes 70.322 visitantes, destes 34.389 

profissionais e 35.933 público em geral. ---------------------------- 

Quanto ao inquérito realizado, a uma amostra de 416 profissionais, os 

resultados foram os seguintes: -------------------------------------- 

• 66% «satisfeitos»; -------------------------------------------- 

• 28% «muito satisfeitos»; -------------------------------------- 

• 9% «pouco satisfeitos» e; ------------------------------------- 

• 1% «não se diz satisfeito». ----------------------------------- 

• Outro dos resultados é que «99,5% dos profissionais recomendavam 

a ida à BTL» -------------------------------------------------- 

• 64% dos profissionais «deslocaram-se à BTL com o intuito de fazer 

negócio e 59% identificaram oportunidades de negócio a concretizar nos 

próximos meses». ---------------------------------------------------- 

Dos 565 visitantes do público geral que responderam ao inquérito, 59% 

disseram que foram à BTL para adquirir férias e 17% afirmaram que 

compraram mesmo.---------------------------------------------------- 

(Fonte: https://www.voltaaomundo.pt/2019/03/21/btl-diz-que-balanco-

e-bastante-positivo-e-cumpre-objetivo-de-70-mil-visitantes/)-------- 

https://www.voltaaomundo.pt/2019/03/21/btl-diz-que-balanco-e-bastante-positivo-e-cumpre-objetivo-de-70-mil-visitantes/
https://www.voltaaomundo.pt/2019/03/21/btl-diz-que-balanco-e-bastante-positivo-e-cumpre-objetivo-de-70-mil-visitantes/
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Mais concretamente, no que concerne à participação do Município de 

Chaves, no espaço “Alto Tâmega” há a destacar os seguintes aspetos 

relevantes: -------------------------------------------------------- 

• O espaço institucional da ER Turismo do Porto e Norte de Portugal 

tinha várias limitações de contexto, quer pela sua localização 

ao fundo do Pavilhão 1, quer da própria dinâmica de construção 

dos espaços atribuídos a cada Comunidade Intermunicipal, que se 

traduziu numa perda de visibilidade de diversos expositores, 

conforme resulta das fotografias anexas; ---------------------- 

• O posicionamento do Stand da CIM-AT foi privilegiado, estando 

voltado para um dos corredores centrais, comparativamente a 

muitos outros, nomeadamente áreas metropolitanas do Porto e Gaia; 

• A disposição dos 36 m2 de área útil do stand e distribuição do 

mobiliário inamovível, não favorecia a perceção do destino, no 

seu todo, e de toda a oferta representada, fruto de conceção do 

layout, responsabilidade da TPNP, conforme resulta das 

fotografias anexas; -------------------------------------------  

• O Alto Tâmega teve no 3º dia da Feira, 15/03/2019, um momento de 

destaque, no espaço institucional da TPNP, com representação 

política – presidentes e vereadores – dos 6 municípios, que se 

traduziu num momento de unidade e divulgação territorial únicos;  

• Ao Presidente da Câmara de Chaves, Dr. Nuno Vaz, coube a 

apresentação do destino “Alto Tâmega”, na qualidade de Presidente 

da CIM-AT; ----------------------------------------------------  

• O momento de apresentação do destino culminou, no espaço central 

da TPNP, com uma prova abastada de produtos endógenos (vinhos, 

folar, pastéis de Chaves, pão, fumeiro, compotas, mel, azeite, 

águas minerais naturais, entre outros) de todo o território que 

teve uma enorme aceitação pelo público presente; --------------  

• Ao longo dos 5 dias do certame foram, igualmente, realizadas 

provas dos produtos, dinamizadas individualmente pelos 

Municípios, que assim o entenderam, no espaço “Alto Tâmega”;  

• O Município de Chaves promoveu ao longo de todo o evento 

diferentes recursos patrimoniais, culturais e termais, hotelaria 

do concelho e produtos endógenos, bem como realização diária de 

provas. -------------------------------------------------------  

• Para o efeito, contou com uma excelente colaboração por parte 

dos empresários locais que entenderam reconhecer o valor deste 

momento promocional, em concreto. ----------------------------- 

Para além da presença, permanente, no espaço “Alto Tâmega”, o Município 

de Chaves esteve, ainda presente no stand promocional da Rota da EN2, 

no Pavilhão 2, que se assumiu como um dos sucessos desta edição da 

BTL, uma vez que se trata de um produto turístico destacado, nacional 

e internacionalmente, como um destino a não perder em 2019. ---------  

Aqui, foi possível assegurar, também, um turno com presença dedicada 

a Chaves e uma prova direcionada de águas minerais naturais do 

concelho, com representação das águas Vidago e Campilho, e compotas, 

para além do património termal e cultural. -------------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar sobre a participação do Município de 

Chaves na edição da BTL 2019. --------------------------------------- 

À consideração do Chefe de Divisão de Sustentabilidade e 

competitividade, Arqt. Rodrigo Moreira. ----------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 05.04.2019 ----- 

Tomado conhecimento. ------------------------------------------------

Cumpre de registrar a dedicação e empenho no trabalho desenvolvido em 

prol da promoção do município. --------------------------------------
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Submete-se a conhecimento do Senhor Diretor de Departamento e seguida 

do Senhor Vice-Presidente, Dr. Francisco Melo. --------------------- 

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

DELGADO DATADO DE 08.04.2019----------------------------------------- 

Visto. -------------------------------------------------------------

Tomei bons conhecimento do presente relatório. ----------------------

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

DESPACHO DO VICE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DATADO DE 2019.04.08. ----------------------------------------------- 

Ciente. Acompanho o parecer do Sr. Chefe de Divisão. ---------------- 

À reunião de Câmara para conhecimento. ------------------------------ 

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

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

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

 

 

5. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE LUGAR DE TERRADO COM BANCA NO LOGRADOURO 

DO MERCADO LOCAL DE PRODUTORES DE CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

51/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 Agostinho José Carvalho Cabugueira, sócio gerente da empresa 

“Estufas Vale da Cerva, Lda.”, contribuinte fiscal n.º 510 558 283, 

registada nos serviços de expediente geral desta Autarquia, sob o n.º 

2989, em 05.04.2019, relacionado com o pedido de um lugar de terrado 

com banca no logradouro do Mercado Local de Produtores de Chaves. --- 

2. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre o pedido formulado 

por Agostinho José Carvalho Cabugueira, sócio gerente da empresa 

“Estufas Vale da Cerva, Lda.”, contribuinte fiscal n.º 510 558 283, 

registada nos serviços de expediente geral desta Autarquia, sob o n.º 

2989, em 05.04.2019, relacionado com o pedido de um lugar de terrado 

com banca no logradouro do Mercado Local de Produtores de Chaves. --- 

3. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

3.1. Conforme n.º 1 do artigo 20.º do Regulamento do Mercado Local de 
Produtores de Chaves (RMLP), a atribuição de lugares de venda a título 

permanente, novos ou vagos, far-se-á através de sorteio, por ato 

público, o qual deve ser anunciado por edital, na página eletrónica 

do município, num jornal local e ainda no “Balcão do empreendedor”. - 

3.2. No entanto, para a ocupação a título ocasional a Câmara Municipal 
reserva 15% dos lugares do logradouro interior, os quais não podem ser 

atribuídos a título permanente, para salvaguarda dos pequenos 

produtores agrícolas, com produções marcadamente sazonais (cf. n.º 2 

do artigo 9.º do RMLP). --------------------------------------------- 

3.3. O RMLP, conforme n.º 4 do artigo 20.º, prevê ainda a possibilidade 
de se ocupar um lugar de venda, que se encontre vago ou cujo titular 

não ocupou até às 8h00, a título ocasional, no seguimento das condições 

expressas no artigo 21.º do mesmo Regulamento. ---------------------- 

4. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

4.1. O pedido formulado consubstancia o pedido de atribuição do 

direito de ocupação de um lugar de venda, com banca, no logradouro 

interior do Mercado Local de Produtores de Chaves, para venda de 

produtos agrícolas. ------------------------------------------------- 

4.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 
serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 



                                                                F. 211 

                                                                  _____________________ 
 

(i) A atribuição do direito de ocupação de um lugar de venda no 

Mercado Local de Produtores carece da autorização, pelo executivo 

municipal, da abertura do procedimento de atribuição do direito de 

ocupação, e concretização do ato de adjudicação de tal direito. ----- 

(ii) Contudo, o requerente poderá sempre beneficiar da ocupação de 

um lugar de venda, que se encontre vago ou cujo titular não ocupou até 

às 08h00, a título ocasional, conforme n.º 4 do artigo 20.º do RMLP. 

4.3. Face ao exposto, o pedido de atribuição do direito de ocupação a 
título permanente de um lugar de venda, no logradouro interior do 

Mercado Local de Produtores de Chaves, não poderá ser acolhido, devendo 

o requerente ser aconselhado, enquanto aguarda por novo ato público, 

a ocupar, sempre que possível, um lugar a título ocasional. --------- 

5. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor que se submeta à consideração da Senhora 

Vereadora, Eng.ª Paula Chaves, responsável pelo pelouro das feiras e 

mercados, a aprovação da presente informação e a adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

5.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 
ordinária do executivo municipal, com vista a ser deliberado 

manifestar a intenção de indeferir o pedido em concreto, com a ressalva 

da alternativa preconizada pelos serviços nos termos referidos no 

ponto ii) do n.º 3.2, desta informação, enquanto aguarda por novo ato 

público. ----------------------------------------------------------- 

5.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 
nos termos do artigo 114.º, em conjugação com o artigo 122.º, ambos 

do CPA, do sentido da deliberação que vier a ser proferida sobre a 

matéria ora em apreciação, sendo para o efeito estabelecido o prazo 

de 10 dias para permitir ao mesmo vir a processo, por escrito, dizer 

o que se lhe oferecer sobre o mesmo, tudo isto nos termos do artigo 

121.º do CPA. -------------------------------------------------------  

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 29 de abril de 2019 ----------------------------------------- 

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

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

Anexo: Requerimento EG2989 ------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

30/04/2019---------------------------------------------------------- 

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 

para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a 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 SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.29-------------------------------------- 

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 02.05.2019 ------- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 
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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. --------------------------------------------- 

 

 

6. REQUERIMENTO DE ADIAMENTO DA ENTREGA DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE 

CONSTRUÇÃO, NO ÂMBITO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DA ESCRITURA 

DE COMPRA E VENDA DA PARCELA NÚMERO 1 DO PARQUE EMPRESARIAL DE CHAVES 

- ANÁLISE DE PEDIDO – REQUERENTE: MALLAT, LDA. (REPRESENTADA POR MARIA 

CHAO FORISCOT) – MORAEDA: QUINTA DO LEÃO, LOJA 2, FREGUESIA DE SANTA 

MARIA MAIOR, 5400 CHAVES - INFORMAÇÃO Nº55/DSC/2019, DA ARQ. JOANA 

RODRIGUES, DE 07.05.2019. ------------------------------------------- 

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 análise efetuada por estes 

serviços à pretensão exposta pela empresa Mallat, Lda., contribuinte 

nº 514 703 210, representada pela sócia gerente Maria Chao Foriscot, 

através de requerimento com entrada no expediente geral desta 

autarquia sob o n.º 2415, datado de 18 de março de 2019, visando o 

adiamento do prazo de entrega do projeto de arquitetura do armazém 

industrial que pretende levar a efeito na Parcela 1 do Parque 

Empresarial de Chaves, para instalação de uma unidade de fabricação e 

comercialização de urnas funerárias . ------------------------------- 

2. ANTECEDENTES E ENQUADRAMENTO DA METÉRIA EM CAUSA ----------------- 
2.1. No âmbito de uma crescente procura de lotes para fins industriais 
no nosso concelho, concretamente terrenos em áreas do Parque 

Empresarial de Chaves que extravasam os limites físicos das operações 

de loteamento cujos lotes se encontram em hasta pública, o  executivo 

municipal, em reunião de câmara do dia 3 de maio de 201818, deliberou 

aprovar a emissão de certidões para 5 parcelas de terreno que faziam 

parte da parcela sobrante do loteamento da Plataforma Logística de 

Chaves19, autonomizando dessa forma as Parcela A,B,C,D e E. ---------

- 

 

                                                           
18 Nos termos da Informação/proposta nº 18/GNE/2018, ---------------- 
19 5 parcelas de terreno, que faziam parte do prédio urbano inscrito 

na matriz predial da freguesia de outeiro seco sob o artigo 3231, 

descrito na Conservatória do registo Predial sob o nº 3401, inscrito 

a favor do Município de Chaves, que faziam parte da parcela sobrante 

do alvará de loteamento nº 1/2007. ---------------------------------- 

Loteamento da Plataforma Logística de Chaves 
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2.2. Das 5 parcelas autonomizadas, como apenas duas delas possuíam 
capacidade edificatória (parcela A e parcela E), o executivo 

municipal, em reunião ordinária do dia 14 de junho de 201820 ,deliberou 

aprovar uma operação de destaque a incidir sobre a Parcela A 

(resultando tal operação na autonomização de mais uma Parcela com 

aproveitamento urbanístico, designada por Parcela 1), bem como, 

aprovar a extensão material dos efeitos das deliberações dos órgãos 

municipais da Câmara e da Assembleia, datados de 8 e 28 de fevereiro 

de 2018, respetivamente, no que diz respeito ao valor de alienação de 

1€/m2 do solo, a estas duas parcelas criadas, incluindo a parcela que 

resultou da operação de destaque (Parcela 1), deliberação essa que foi 

devidamente sancionada em Sessão da Assembleia Municipal de 27 de 

junho de 2018.------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Neste contexto, em 19 de junho de 2018, a empresa Mallat, Lda., 
tendo conhecimento da constituição da suprarreferida Parcela 1 no 

Parque Empresarial de Chaves, veio solicitar, através de requerimento 

com nº 7173, que a candidatura que tinha apresentado para o Lote 2 e 

Lote 3 do Loteamento da Plataforma Logística em 29 de março de 2018, 

a qual foi rejeitada  liminarmente uma vez violar as especificações 

do alvará de Loteamento (por se reportar a dois lotes em simultâneo), 

fosse reconduzida para a Parcela 1, uma vez que esta Parcela respondia 

                                                           
20 Com base na Informação/proposta da Divisão de Gestão e Ordenamento 

do território, datada de 8 de junho de 2018 (destaque) e proposta nº 

42/GAP/2018 (extensão de incentivos). ------------------------------- 

Parcela A 

Parcela 

Parcela 
A Parcela 

OPERAÇÃO DE DESTAQUE DA PARCELA A 

PARCELAS COM CAPACIDADE EDIFICATÓRIA 

Loteamento da Plataforma Logística de 
Chaves 
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de forma mais satisfatória aos requisitos necessários para o 

desenvolvimento da unidade empresarial que pretendia instalar. 

2.4. Em resposta a tal requerimento, uma vez que esta parcela 1 não 
fazia parte dos lotes que estavam disponíveis em hasta pública, e 

atendendo ao interesse público relevante do projeto de investimento 

apresentado pela empresa, o executivo municipal, em reunião de câmara 

realizada no dia 26 de julho de 201821 , deliberou por unanimidade, 

adjudicar a referida parcela 1 do Parque Empresarial de Chaves à 

empresa Mallat lda., através de um procedimento de Ajuste Direto.--- 

2.5. Em execução de tal deliberação, no dia 17 de outubro de 2018, 
foi outorgada entre o Município de Chaves e a Sra. Maria Chao Foriscot, 

na qualidade de sócia gerente da empresa Mallat lda., a respetiva 

escritura de compra e venda da parcela um do Parque Empresarial de 

Chaves, para instalação de uma unidade empresarial de fabricação e 

comercialização de urnas funerárias. -------------------------------- 

2.6. No clausulado da referida escritura, são estabelecidas condições 
de venda da Parcela em causa, das quais, interessa, numa primeira 

fase, destacar a estabelecida no ponto “I- Licenciamento da Edificação 

e Início da Atividade”, concretamente a obrigação, por parte da 

empresa, do cumprimento dos prazos de requerimento da autorização de 

construção: -------------------------------------------------------- 

“Um - A segunda outorgante obriga-se a requerer a autorização de 

construção no prazo máximo de seis meses após a celebração da presente 

escritura, apresentando, para o efeito, os documentos necessários nos 

serviços camarários competentes;” ----------------------------------- 

2.7. Tendo em conta que o prazo de seis meses após celebração da 
escritura terminou a 17 de abril de 2019, a empresa Mallat Lda., veio, 

em 18 de março de 2019, através de requerimento com entrada no 

expediente geral desta autarquia sob o n.º 2415, e posteriormente 

através de mensagem de correio eletrónica datada de 9 de abril de 

201922, solicitar a adiamento desse prazo por mais 8 meses, alegando 

para o efeito os seguintes motivos: --------------------------------- 

 O projeto inicial conheceu diversos desenvolvimentos e a ideia 

inicial foi sendo sucessivamente alterada, quer na estrutura do imóvel 

quer nos equipamentos a instalar; ----------------------------------- 

 Essas alterações provocam um maior investimento, quer no imóvel, 

quer no equipamento, quer no pessoal a contratar; ------------------- 

  A complexidade do equipamento e a sua dimensão, obrigou a rever 

todos os projetos, arquitetura, layout, especialidades, etc.; ------- 

 Estas alterações, requerem mais tempo para o estudo dos referidos 

projetos. ---------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DA PRETENSÃO ------------------------------------------ 

3.1. Considerando que: --------------------------------------------- 

(i) A empresa Mallat Lda., enquanto 2º outorgante da respetiva 

escritura de compra e venda da Parcela um do Parque Empresarial de 

Chaves, estava obrigada a requerer a autorização de construção no 

prazo de 6 meses após assinatura da escritura, ou seja, até dia 17 de 

abril de 2019; ------------------------------------------------------ 

                                                           
21 Com base na informação/proposta nº 63/DSC/2018, datada de 19 de 

julho de 2018. ------------------------------------------------------ 
22 Uma vez que a empresa no requerimento apresentado, apenas solicitava 

o adiamento do prazo, sem concretizarem o período de tempo pretendido, 

os serviços da DSC, através de mensagem de correio eletrónica datada 

de 4 de abril de 2019, solicitaram à empresa que esclarecesse qual o 

prazo em concreto que pretendiam que lhe fosse concedido, tendo a 

empresa respondido 8 meses. ----------------------------------------- 
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(ii) A empresa apresentou requerimento devidamente fundamentado, com 

um pedido de adiamento do referido prazo por mais 8 meses, ou seja, 

até 17 de dezembro de 2019; ----------------------------------------- 

(iii) A empresa justificou a necessidade desse adiamento, por motivos 

de alterações ao projeto inicial, em virtude de pretender efetuar um 

investimento maior no imóvel, nos equipamentos e no pessoal a 

contratar; --------------------------------------------------------- 

(iv) É inquestionável a importância do investimento que a empresa 

pretende efetuar, quer para o desenvolvimento do Parque Empresarial 

de Chave, quer para o desenvolvimento económico e social de toda a 

região, o qual foi devidamente exposto e justificado aquando da 

proposta de adjudicação da Parcela de terreno23; -------------------- 

(v) Pese embora a parcela não faça parte do loteamento da Plataforma 

Logística de Chaves nem do loteamento do Parque de Atividades de 

Chaves, cujos lotes livres estão em hasta pública para 

alienação/locação, esta parcela beneficia dos mesmos incentivos à 

fixação de empresa que foram estabelecidos para toda a área do Parque 

Empresarial de Chaves, e que foram posteriormente alargados para a 

Parcela A e Parcela E no que diz respeito ao valor de alienação de 

1€/m2 do solo (Assembleia Municipal de 27 de junho de 2018; --------- 

(vi) A justificação do alargamento desse incentivo para estas 

parcelas, baseou-se no respeito do princípio da igualdade de 

tratamento e da proporcionalidade e do princípio da conexão material 

da localização das 2 parcelas com os lotes do Loteamento da Plataforma 

Logística de Chaves, que aliás, tiveram origem no mesmo prédio; ----- 

(vii) A Parcela em causa confina com o Loteamento da Plataforma 

Logística de Chaves, e à falta de normas próprias para este caso 

individual e concreto, entendo que poderão ser seguidas, como 

referência, as normas regulamentares aplicáveis que estão definidas 

sobre esta matéria no “Regulamento da Plataforma Logística de Chaves” 

(Edital nº 73/2012), concretamente no nº 13 do artigo 5º 

(Procedimentos), que refere que “os prazos que a empresa detém para 

requerer a construção do pavilhão, podem ser prorrogados a pedido 

fundamentado da empresa”; ------------------------------------------- 

3.2. Face ao exposto, entendo que o pedido de adiamento do prazo que 
a empresa solicitou para requerer a autorização de construção do 

Pavilhão industrial, por mais 8 meses, ou seja até 17 de dezembro de 

2019, poderá, salvo melhor opinião, ser deferido, tendo em conta que 

a mesma apresentou justificação devidamente fundamentada para o efeito  

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

Em coerência com as razões de facto e de direito supra expostas, 

propõe-se superiormente a adoção da seguinte estratégia procedimental: 

4.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 
ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação administrativa, consubstanciada no deferimento do pedido 

de adiamento do prazo que a empresa detém para requerer a autorização 

de construção do Pavilhão industrial, por mais 8 meses, ou seja até 

17 de dezembro de 2019; --------------------------------------------- 

4.2. Caso haja decisão nos termos preconizados, que sejam encetados 
os seguintes procedimentos: ---------------------------------------- 

4.2.1. A dispensa de audiência dos interessados, nos termos da alínea 

f) do n.º 1, do artigo 124.º do Código do Procedimento Administrativo; 

                                                           
23 Informação/proposta nº 63/DSC/2018, sancionada em reunião de Câmara 

do dia 26 de julho de 2018. ----------------------------------------- 
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4.2.2. Proceder à notificação do interessado da decisão tomada, nos 

termos do artigo 114.º do CPA; ------------------------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 07.05.2019 ----- 

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 

para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a presente 

informação à consideração do Senhor Presidente da Câmara para 

aprovação da proposta e da estratégia procedimental preconizada na 

mesma, ou seja: ---------------------------------------------------- 

2.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 
ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação administrativa, consubstanciada no deferimento do pedido 

de adiamento do prazo que a empresa detém para requerer a autorização 

de construção do Pavilhão industrial, por mais 8 meses, ou seja até 

17 de dezembro de 2019; --------------------------------------------- 

2.2. Caso haja decisão nos termos preconizados, que sejam encetados 
os seguintes procedimentos: ----------------------------------------- 

2.2.1. A dispensa de audiência dos interessados, nos termos da 

alínea f) do n.º 1, do artigo 124.º do Código do Procedimento 

Administrativo; ---------------------------------------------------- 

2.2.2. Proceder à notificação do interessado da decisão tomada, 

nos termos do artigo 114.º do CPA; --------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.07-------------------------------------- 

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 

2019.05.08. --------------------------------------------------------

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

 

 

7. CANDIDATURA N.º P037418 - “ECOVIA DO TÂMEGA (2ª FASE) – 

RESTABELECIMENTO DA CICLOVIA CHAVES – VIDAGO” (PROGRAMA VALORIZAR- 

LINHA DE APOIO À VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO INTERIOR): - NOTIFICAÇÃO DE 

APROVAÇÃO DA CANDIDATURA; - ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

INCENTIVOS (“ACORDO DE COLABORAÇÃO”) COM O TURISMO DE PORTUGAL, IP. - 

INFORMAÇÃO Nº59/DSC/2019, DA ARQ. JOANA RODRIGUES, DE 09.05.2019 ----

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 levar ao conhecimento do executivo 

municipal a notificação de aprovação da candidatura em epígrafe pelo 

Conselho Diretivo do Turismo de Portugal I.P. em 04/04/2019, nos termos 

do parecer global anexo, bem como promover, com a máxima brevidade 

possível, as diligências necessárias à assinatura do respetivo 

contrato de concessão de incentivos, designado por “Acordo de 

Colaboração”, para respetiva devolução aos serviços do Turismo de 

Portugal I.P.; ------------------------------------------------------ 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 
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2.1. Ao abrigo do programa “Valorizar”, criado pelo Despacho Normativo 

nº 9/2016, de 28 de outubro, em articulação com o Despacho Normativo 

nº 16/2016, de 30 de dezembro - “Linha de Apoio à Valorização Turística 

do Interior”, o Município de Chaves apresentou ao Turismo de Portugal, 

I.P., em 29 de junho de 2018, uma candidatura designada por “Ecovia 

do Tâmega (2ª fase) – Restabelecimento da ciclovia Chaves – Vidago”. 

2.2. Após análise e avaliação da referida candidatura por parte do 

Conselho Diretivo do Turismo de Portugal (a qual obteve 9,00 pontos 

nos termos constantes do Relatório de análise que se anexa), a mesma 

mereceu decisão favorável de aprovação, através de despacho da 

Secretária de Estado do Turismo datado de 04 de abril de 2019, decisão 

essa que foi comunicada ao Município de Chaves através de mensagem de 

correio eletrónico datada de 08 de abril de 2019. ------------------ 

2.3. Posteriormente, com vista à formalização do apoio concedido e à 

preparação do respetivo contrato de concessão de incentivos, foi 

disponibilizado na mesma plataforma, através de notificação eletrónica 

datada de 30 de abril de 2019, o “Acordo de Colaboração” entre o 

Turismo de Portugal I.P. e o Município de Chaves, bem como toda a 

informação relevante para efeitos de assinatura de tal documento; --- 

2.4. Salienta-se dessa notificação, a necessidade de o documento ser 

assinado, em duplicado, pelo Senhor Presidente da Câmara, e devolvido 

aos serviços do Turismo de Portugal, IP, no prazo máximo de 10 dias 

após receção da notificação, ou seja, até ao dia 15 de maio de 2019; 

2.5. Contudo, pese embora a notificação eletrónica da plataforma seja 

datada de 30 de abril de 2019, os serviços da DSC, apenas conseguiram 

visionar o conteúdo da mesma no dia 07 de maio de 2019, visto que a 

plataforma do Turismo de Portugal esteve, até essa data, com problemas 

de funcionamento. -------------------------------------------------- 

2.6. Perante esta situação, e constatando-se que o “Acordo de 

Colaboração” terá de ser devolvido ao Turismo de Portugal até ao dia 

15 de maio, entendo que se devem promover com caráter de urgência, as 

diligências tendentes à assinatura do referido “Acordo de Colaboração” 

e envio do mesmo aos serviços do Turismo de Portugal I.P., por forma 

a garantir o cumprimento do prazo limite estabelecido para o efeito. 

3. CARATERÍSTICAS DA OPERAÇÃO ------------------------------------ 

3.1. O projeto objeto da presente candidatura, consubstancia a 

estruturação de um percurso pedonal e ciclável para o perfil de ecovia, 

que ligará a cidade de Chaves à vila de Vidago, pelo traçado dessa 

antiga linha de Caminhos-de-Ferro (atualmente desativada) e ao longo 

das margens do rio Tâmega, numa extensão linear de aproximadamente 

18.197,00 metros. --------------------------------------------------- 

3.2. Esta ligação irá permitir dar continuidade à Ecovia do Tâmega 

existente (que atualmente garante a ligação pedonal e ciclável entre 

Verín, Espanha, e a cidade de Chaves, Portugal), sendo já compromisso 

do Município de Chaves levar a efeito, numa 3ª fase, o prolongamento 

desta ciclovia desde a vila de Vidago até ao limite do concelho de 

Vila Pouca de Aguiar. ----------------------------------------------- 

3.3. Com a execução destas duas fases (2ª fase – agora aprovada entre 

Chaves-Vidago e 3ª fase – entre Vidago e Vila Pouca de Aguiar, a 

candidatar posteriormente) será possível obter um percurso ciclável, 

de caráter transfronteiriço e supramunicipal, que fará a ligação entre 

a vila de Verín (Espanha) e a cidade da Régua, reabilitando todo o 

traçado da antiga linha de caminho de ferro designada por “Linha do 

Corgo”, que ligava a cidade da Régua à cidade de Chaves. ------------ 

3.4. Valores de investimento da candidature ------------------------ 

3.4.1.  A candidatura inicialmente submetida foi, em sede de 

análise, objeto de pedidos de esclarecimentos adicionais por parte do 
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Turismo de Portugal, os quais originaram a realização de uma reunião 

de trabalho no Departamento de Gestão de Programas Comunitários do 

Turismo de Portugal, em Lisboa, no dia 07 de fevereiro de 2019, para 

efeitos esclarecimento dos valores de investimento inicialmente 

propostos; --------------------------------------------------------- 

3.4.2. Neste sentido, os valores da candidatura foram reajustados, 

obtendo-se um incentivo superior ao inicialmente solicitado (passando 

de 360.000,00€ para 400.000,00€), ficando os mesmos, estabilizados da 

seguinte forma: ----------------------------------------------------- 

i) Investimento Total – 886.574,47; ------------------------------ 

ii) Investimento elegível total - 886.574,47; --------------------- 

iii) Investimento elegível (componente de projeto) – 36.285,00€; --- 

iv) Investimento elegível (componente de obra) – 850.289,47€; ----- 

v) Incentivo total – 400.000,00€ (45,1%); ------------------------ 

vi) Capitais próprios - 486.574,48 € (54,9%); ---------------------  

3.5. Analisado o conteúdo constante na “Notificação” e nos “Termos da 

decisão – Relatório de análise”, e a minuta do respetivo “Acordo de 

Colaboração”, verificou-se que a candidatura foi aprovada nos moldes 

acordados (ponto 3.4.2), ressalvando-se as seguintes condicionantes, 

a demonstrar em sede de execução do projeto: ----------------------- 

a) O promotor articular com a CCDR-N Norte e as Comunidades 

Intermunicipais do Alto Tâmega e Douro, a nomenclatura atribuída ao 

traçado no concelho de Chaves, dado que não faz sentido, no âmbito do 

NorteonBike, esse traçado integrar a Ecopista da Linha do Corgo e a 

CM Chaves apelidá-la de Ecovia do Tâmega, o que gerará confusão aos 

futuros utilizadores; ----------------------------------------------- 

b) As Câmaras Municipais de Peso da Régua/Vila Real/ Vila Pouca de 

Aguiar/ Chaves deverão celebrar um acordo de parceria quanto à gestão 

da Ecopista do Corgo, a apresentar no decorrer da execução do projeto.  

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

4.1. Considerando que: --------------------------------------------- 

4.1.1. A criação de um percurso ciclável e pedonal, de caráter 

supramunicipal e transfronteiriço, permitirá posicionar o concelho de 

Chaves como destino competitivo para o turismo de natureza, 

nomeadamente para a prática de atividades relacionadas com o ciclismo 

e pedestrianismo, contribuindo significativamente para a coesão 

económica e social da região e para o seu desenvolvimento sustentável. 

4.1.2. A candidatura foi aprovada nos moldes acordados na referida 

reunião realizada em Lisboa, em 7/02/2019, no Departamento de Gestão 

de Programas Comunitários do Turismo de Portugal I.P., tendo a tradução 

financeira enunciada no ponto 3.4.2; -------------------------------- 

4.1.3. Em conformidade com o previsto no n.º 1 do artigo 10.º do 

Despacho Normativo nº 9/2016, a formalização da concessão do incentivo 

é feita através de contrato a celebrar entre o promotor e o Turismo 

de Portugal IP, de acordo com o modelo por ele aprovado; ----------- 

4.1.4. Nos termos do nº 2 do mesmo artigo, a não celebração do 

contrato por razões imputáveis ao promotor, no prazo de 20 dias úteis, 

contados da data da notificação do apoio, determina a caducidade do 

direito de incentivo; ----------------------------------------------- 

4.1.5. O “Acordo de Colaboração” terá de ser assinado e remetido 

para os serviços do Turismo de Portugal I.P. até ao próximo dia 15 de 

maio de 2019; ------------------------------------------------------- 

4.1.6. Por motivos alheios ao Município de Chaves, apenas foi 

possível visionar o conteúdo da notificação remetida pelo Turismo de 

Portugal I.P., no dia 07 de maio de 2019, a qual continha a minuta do 

“Acordo de Colaboração” e as instruções das condições de devolução da 

mesma; ------------------------------------------------------------- 
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4.1.7. A próxima reunião do Executivo Municipal irá realizar-se no 

próximo dia 13 de maio de 2019, tendo sido os respetivos assuntos 

agendados no passado dia 07 de maio de 2019; ------------------------ 

4.1.8. Não existe possibilidade de, em tempo útil, convocar uma 

reunião extraordinária do Executivo Municipal para aprovação das 

condições da candidatura e para legitimar o Senhor Presidente da Câmara 

a proceder à inerente outorga do “Acordo de Colaboração” entre o 

Município de o Turismo de Portugal IP, que formaliza a concessão do 

incentivo. ---------------------------------------------------------

4.2. Neste contexto, pelas razões acima apresentadas, entende-se 

propor ao Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, a adoção da 

seguinte estratégia procedimental: ---------------------------------- 

4.2.1. Aprovar o teor do “Acordo de Colaboração”, consubstanciando 

os moldes em que a candidatura foi aprovada, e assinar o mesmo em 

duplicado, para envio imediato para os serviços do Turismo de Portugal 

I.P., por forma a garantir o cumprimento do prazo limite que está 

estabelecido para o feito (15 de maio de 2019); --------------------- 

4.2.2. Encaminhar esta informação/proposta para a próxima Reunião 

de Câmara para ratificação da decisão do Senhor Presidente, com base 

no disposto no n.º 3 do art.º 35, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro , assumindo-se estar em causa uma situação excecional 

e urgente, correlacionada com a garantia do direito de incentivo que 

foi concedido no âmbito da candidatura em questão. ------------------ 

À consideração Superior, -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 09.05.2019 ----- 

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 adote a seguinte estratégia procedimental: -- 

• Aprovar e assinar, em duplicado, o “Acordo de Colaboração” com o 

Turismo de Portugal I.P., nos moldes preconizados, para que o mesmo 

possa ser, de imediato, enviado para a referida entidade, por forma a 

garantir o cumprimento do prazo limite estabelecido para o feito; --- 

• Encaminhar esta informação/proposta para a próxima Reunião de 

Câmara para ratificação da decisão do Senhor Presidente, com base no 

disposto no n.º 3 do art.º 35, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, assumindo-se estar em causa uma situação excecional e 

urgente, correlacionada com a garantia do direito de incentivo que foi 

concedido. ---------------------------------------------------------  

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.09-------------------------------------- 

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 

2019.05.09. --------------------------------------------------------

Visto. Concordo. Proceda-se conforme preconizado nesta informação 

técnica (ponto 4.2). ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 09.05.2019. ------------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

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

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

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

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

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

presente ata, e eu, 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.  ------ 

 

 

 

                                                           


