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Nº12 –  Reunião Ordinária da 

Câmara  Municipal de  Chaves  

Realizada no dia 27 de maio de 

2019. ----------------------- 

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano dois mil e dezanove, nesta 

cidade de Chaves, no "Salão Multiusos" da Freguesia de S. Vicente da 

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

sob a Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Dr. Nuno Vaz Ribeiro, 

e com as presenças dos Vereadores, Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. 

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

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

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

comigo, Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de Departamento de 

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

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram quinze 

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

elaborada e datada de vinte e dois de maio de dois mil e dezanove. -- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

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

por dar conhecimento, a todos os presentes, que foi tomada decisão, 

no sentido de algumas Reuniões Públicas da Câmara Municipal passarem 

a ser descentralizadas, nas respetivas freguesias, permitindo uma 

maior proximidade dos Órgãos Autárquicos, junto das populações locais 

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

Seguidamente, o Presidente da Câmara teceu breves comentários, sobre 

as regras de funcionamento da reunião da Câmara, apresentando, 

sequencialmente, cumprimentos a todos os vereadores que integram o 

presente Órgão Executivo, e, bem assim, a todos os cidadãos presentes 

na reunião. --------------------------------------------------------- 

a) Guia de Bolso – “N2” - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

apresentou, por escrito, as seguintes considerações adicionais 

atinentes ao pedido de informação formulado, pela Vereadora do Partido 

Social Democrata, Dra. Maria Manuela Pereira Tender, e relacionado com 

o material promocional – Guias de Bolso – e – Passaportes – alusivos 

à “Estrada Nacional 2”, documento cujo teor seguidamente se 

transcreve: --------------------------------------------------------   

“ O Município de Chaves, na qualidade de membro Associado da Associação 

de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 (AMRN2), atua de forma 

articulada com os demais parceiros, sendo que: ---------------------- 

- no ano de 2018, procedeu à aquisição de 310 passaportes e guias de 

bolso, em igual número de unidades, de acordo com orçamentos 

apresentados pela Direção da AMRN2, com as respetivas gráficas (Maia 

Douro - passaporte e Foge Comigo - Guia de Bolso), que desenvolveram 

os respetivos materiais promocionais, permitindo ganhos de escala, com 

aquisições coletivas de maior dimensão (realizadas individualmente por 

cada um dos municípios, que assim o entendeu); ---------------------- 

- Cada Município adquiriu as unidades pretendidas, com um valor mínimo 

de 200 unidades, sendo que, desde logo, houve municípios que não 

adquiriram guias de bolso, por não acharem relevante e devido ao preço 

mais elevado; ------------------------------------------------------- 
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- O lançamento, no verão de 2018, dos passaportes e guias de bolso 

pela Direção da AMRN2, promoveu algumas situações constrangedoras uma 

vez que a entrega dos materiais verificou-se em momentos diferentes 

(o guia de bolso só veio a ser entregue no mês de dezembro de 2018, 

impossibilitando a distribuição do material até aí); ---------------- 

- Em agosto de 2018, o Município de Chaves elaborou carimbos alusivos 

ao Km 0 da N2, que se encontram disponíveis, no posto de turismo de 

Chaves (de 2ª a domingo: 9:30-13:30/14:30-18:30) e nos Bombeiros da 

Região Flaviense, estes últimos com horário 24h e o local mais próximo 

do icónico marco (conforme consta do próprio passaporte); ----------- 

- Os passaportes e guias de bolso foram sendo distribuídos, durante o 

primeiro trimestre de 2019, através do posto de turismo de Chaves, até 

terminarem as unidades do guia de bolso, sem que nunca tenha esgotado 

o passaporte; ------------------------------------------------------- 

- O Município de Chaves, desde o momento em que iniciou a distribuição 

do passaporte, nunca teve o material esgotado, procedendo ao registo 

de entregas, sabendo, exatamente, os fluxos diários e mensais de 

procura; ----------------------------------------------------------- 

- Enquanto o Município de Chaves entregava, de forma articulada, 1 

guia de bolso e 1 passaporte, a Direção da AMRN2 nunca procedeu à 

distribuição de guias de bolso, assim como outros municípios que 

integram a Rota, optando por distribuir, apenas, o passaporte; ------ 

- em janeiro de 2019, face ao sucesso, já esperado, de tal produto 

turístico, foi reforçada a aquisição, mediante negociação da Direção 

da AMRN2 com a gráfica, com 2.000 unidades de passaportes (stock atual 

= 1800 unidades); --------------------------------------------------- 

- O Município de Chaves oferece os passaportes, gratuitamente, 

enquanto outros municípios optaram, desde o início, por cobrar uma 

quantia módica (1,00€), conforme resultou de algumas notícias 

veiculadas pela Comunicação Social; --------------------------------- 

- Os custos unitários de produção do passaporte (0,39€, orçamento de 

2019) e dos guias de bolso são desproporcionais (1,13€, orçamento de 

2018) , pelo que nem todos os Municípios procederam à sua 

aquisição e distribuição, optando por só disponibilizem o passaporte; 

- A Direção da AMRN2, para o ano de 2019, encontra-se a ponderar novas 

formas de distribuição dos materiais promocionais, pelo que ainda não 

foi negociada a contratação coletiva, tendente à produção de novos 

guias de bolso, ao contrário do que se verificou com o passaporte, 

este sim entendido como verdadeiros veículo de promoção da N2 (tal 

como acontece por exemplo com a credencial dos Caminhos de Santiago);- 

- A futura aquisição de guias de bolso poderá ser ponderada, assim que 

a Direção da AMRN2 negoceie nova proposta de produção, e de forma 

articulada com os demais Municípios, sendo claro que Chaves não ficará 

sem distribuir guias de bolso, se tal for concertada entre todos os 

associados.” ------------------------------------------------------- 

b) “Festa dos Povos Aqvae Flaviae” - Sobre esta matéria, o Presidente 

da Câmara deu conhecimento, ao Executivo Municipal que o evento “Festa 

dos Povos Aqvae Flaviae” conquistou o prémio cinco estrelas Regiões 

na categoria Cultura e Lazer, destacando-se pela excelência e elevado 

nível de satisfação global junto dos consumidores, assim como pelo seu 

contributo para a promoção da região. ------------------------------- 

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

apresentou uma nota de congratulação ao “Hotel Casino Chaves” por 

também ter conquistado o Prémio Cinco Estrelas, na categoria de Hotel 

& SPA, equipamento que complementa a sua oferta abrindo portas à 

diversão e a um cartaz cultural do qual fazem parte diversos 

espetáculos de artistas nacionais e internacionais. ----------------- 
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d) Voto de Pesar - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu nota 

da apresentação do voto de pesar, pelo falecimento, do Sr. Antero dos 

Santos Pereira, endereçando à família enlutada as mais sentidas 

condolências. ------------------------------------------------------ 

e) “O Brinquedo Português”, em exposição, na Biblioteca Municipal de 

Chaves - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu conhecimento, 

ao Executivo Municipal que se encontra patente, ao público, desde o 

pretérito dia 17 de maio do corrente ano, até ao próximo dia 13 de 

julho, na Biblioteca Municipal de Chaves, a exposição “O Brinquedo 

Português”. -------------------------------------------------------- 

Na cerimónia de inauguração da exposição, esteve presente o Vice-

presidente da Câmara, Dr. Francisco Chaves de Melo, o qual aproveitou 

a oportunidade para expressar um agradecimento a Rui Queirós, por 

disponibilizar e partilhar peças tão raras. ------------------------- 

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

apresentou uma nota de congratulação ao “Flavitus”, pela conquista dos 

23 pódios, nos torneios de fundo e nadador completo. ---------------- 

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

“Flavitus”, no Torneio Nadador Completo Juvenis e Absolutos e o Torneio 

de Fundo Cadetes e Infantis, que decorreu, no passado fim de semana, 

na piscina Municipal de Chaves. ------------------------------------- 

g) Rali do Alto Tâmega - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

deu nota da realização, nos próximos dias 8 e 9 de junho, da Edição 

2019, do Rali do Alto Tâmega. --------------------------------------- 

Tal evento conta, este ano, com o apoio de mais dois municípios 

(Montalegre e Valpaços), unido, assim, quatro municípios (Chaves, 

Boticas, Montalegre e Valpaços) para o melhor rali de asfalto do país. 

h) Chaves Mágico 2019 - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu 

nota da realização, nos próximos dias 7 a 9 de junho, do 8º Festival 

Internacional de Magia. --------------------------------------------- 

A edição deste ano contará com 13 mágicos – portugueses, espanhóis, 

um argentino e um sueco -, prometendo muita animação e entretimento 

aos presentes. ------------------------------------------------------ 

i) “Ride Across Portugal” - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

deu conhecimento, ao Executivo Municipal, da realização, no pretérito 

dia 20 do corrente mês de maio, da partida da terceira edição do “Ride 

Across Portugal”. --------------------------------------------------- 

Tal evento vai atravessar Portugal Continental, de Norte a Sul, em 

seis etapas, ao longo de 800 quilómetros. --------------------------- 

j) Dia Mundial da Criança - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

deu nota da realização, no próximo dia 31 de maio, do Dia Mundial da 

Criança ------------------------------------------------------------ 

A autarquia, através do Plano Integrado Inovador de Combate ao 

Insucesso Escolar, e em conjunto com os agrupamentos de escolas, 

organiza um leque variado de atividades para assinalar o Dia Mundial 

da Criança. --------------------------------------------------------- 

Tal iniciativa, irá decorrer no jardim do Museu de Arte Contemporânea 

Nadir Afonso, e é destinado a todas as crianças do pré-escolar e do 

1º ciclo. ----------------------------------------------------------- 

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

apresentou uma nota de congratulação ao escritor, J.B. César, pela 

conquista do II prémio literário, Bento da Cruz, atribuído à obra 

“Custa a verdade abdicar dos bifes”, apresentada a concurso, sob o 

pseudónimo de Quinto Sertório. -------------------------------------- 

m) “Chama da Solidariedade” - Sobre esta matéria, o Presidente da 

Câmara deu conhecimento, ao Executivo Municipal, que, no pretérito dia 

22 do corrente mês de maio, chegou a Chaves a “Chama da Solidariedade”, 
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associando-se assim à XIII Festa da Solidariedade promovida, desde 

2007, em parceria com a Confederação Nacional das Instituições de 

Solidariedade e as Uniões Distritais. ------------------------------- 

Para assinalar e festejar o espírito solidário institucional, a “Chama 

da Solidariedade” percorrerá todos os concelhos do distrito de Vila 

Real. -------------------------------------------------------------- 

n) 4ª edição PoPular – INATEL - Sobre esta matéria, o Presidente da 

Câmara deu conhecimento, ao Executivo Municipal, da realização, nos 

pretéritos dias 23, 24 e 25 de maio, da 4ª edição PoPular – INATEL na 

Rua, uma iniciativa que pretendeu dinamizar e divulgar as práticas 

culturais tradicionais, valorizando o património imaterial da região.- 

 

 

II - 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, tendo começado por cumprimentar todos os 

presentes, muito concretamente, o Presidente da Câmara Municipal, o 

Executivo Municipal, Presidente da Junta de S. Vicente da Raia, e 

restantes membros dos Órgãos presentes e população, em geral. ------- 

De seguida, o Vereador interveniente, aproveitou a oportunidade para 

parabenizar, o Presidente da Câmara, pela iniciativa de 

descentralização das reuniões e dar nota de que se trata de uma prática 

já anteriormente efetuada. ------------------------------------------ 

Seguidamente, o Vereador do Partido Social Democrata, Arq. Carlos 

Augusto Castanheira Penas, abordou, verbalmente, os seguintes assuntos 

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

a) Votos de Congratulação e Pesar – Sobre este assunto, o Vereador 

interveniente manifestou a sua concordância quanto aos votos de 

congratulação e pesar apresentados, no início da presente reunião, 

pelo Presidente da Câmara. ------------------------------------------ 

b) Tribunal de Chaves - Sobre este assunto, o Vereador interveniente 

começou por referir que a criação de tribunais especializados em Vila 

Real é uma das consequências da criação do “chapéu”, Tribunal de 

Comarca de Vila Real. ----------------------------------------------- 

No entanto, é entendimento do PSD que se deva pugnar pelo funcionamento 

de um Juízo, em Chaves, tanto mais que existindo dois Juízos, ao nível 

do Tribunal de Trabalho no Tribunal da Comarca, um juízo deva estar, 

em Chaves, de forma a tratar de todos os processos do norte do 

distrito, relacionados com estas matérias, evitando, assim, que a 

população que reside, em pontos mais distantes, seja obrigada a 

deslocar-se a Vila Real. -------------------------------------------- 

Para além disso, tem, o Senhor Presidente da Câmara e/ou a Câmara 

Municipal, conhecimento da perda de mais uma valência do Tribunal de 

Chaves, nomeadamente, ao nível dos processos de insolvência? -------- 

É do conhecimento do Senhor Presidente da Câmara, a criação do juízo 

do comércio, fazendo com que todos os processos do distrito, a partir 

de 23 de abril, estejam a transitar para Vila Real? ----------------- 

Sabe qual o volume de processos que são afetados com esta medida? --- 

Quais as diligências que efetuou e posições que vai tomar, sobre esta 

matéria? ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – A organização judiciária, na qual se enquadra o Tribunal de Chaves 

(Tribunal de Comarca) é marca e cunho da governação PSD/CDS. -------- 
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2 – A circunstância de as partes, intervenientes nos litígios 

judiciais, no caso, cidadãos e/ou empresas do Concelho de Chaves, 

terem de se deslocar a Vila Real, para poderem beneficiar dos serviços 

da justiça, é uma consequência, direta e necessária, da decisão tomada, 

sobre a matéria, pelo governo liderado pelo PSD/CDS. ---------------- 

3 – No que diz respeito às questões colocadas, pelo Senhor Vereador, 

Arq. Carlos Penas, já foram realizadas, sobre a matéria, na presente 

data, as seguintes diligências: ------------------------------------- 

- Reunião de trabalho, em Lisboa, com a Senhora Ministra da Justiça, 

no âmbito da “CIM do Alto Tâmega”, no sentido de serem adotadas medidas 

que possam permitir, ao nível do Alto Tâmega, aproximar a administração 

da justiça dos cidadãos, sendo, para o efeito, proposta a criação um 

Tribunal de Comarca que possa ter uma configuração à escala da “NUT 

III”, agregando, assim, Chaves e todos os Municípios do Alto Tâmega. 

Esta é ambição que deve ser prosseguida, pelo Município de Chaves, 

embora esta solução não possa ser materializada, nesta legislatura. 

Na referida reunião de trabalho foi, ainda, suscitada a necessidade 

de criação de um Tribunal de Trabalho, (uma nova secção e/ou juízo), 

em Chaves, embora a tutela tenha referido que as pendencias existentes, 

nesta área, não justificam a adoção desta medida. ------------------- 

No que diz respeito às insolvências, não há nenhuma perda, de tal 

valência, junto do Tribunal de Chaves, considerando que, tal área de 

intervenção da justiça, nunca existiu, junto do aludido Tribunal. --- 

O Tribunal de Comércio, já instalado, em Vila Real, constitui uma 

medida centralista, na Administração da Justiça, a qual deve ser, no 

futuro, reponderada, sendo, para o efeito, necessário reunir toda a 

informação relevante, em vista a uma tomada de posição, por parte da 

Autarquia, sobre tão relevante matéria. ----------------------------- 

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

c) Albergue de Segirei – Dada a importância da valorização do Caminho 

de Santiago e tendo em consideração que ele passa na freguesia onde 

está a decorrer a presente reunião de Câmara, o Vereador do PSD, Arq. 

Carlos Penas, solicitou, junto do Presidente da Câmara, informação 

relativamente ao ponto da situação do Albergue de Segirei. ---------- 

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

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

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

1 – Foi feito um reforço financeiro no sentido de poder acomodar o 

investimento a realizar no projeto, em apreciação. ------------------ 

2 – Já foram feitas várias diligências no sentido de garantir que o 

equipamento a construir seja dinâmico e bem gerido. ----------------- 

3 - Nesse sentido, já foi lançado o desafio, junto da Junta de 

Freguesia e da Associação de baldios, tendo em vista a possível gestão 

de tal equipamento. ------------------------------------------------- 

 

 

III - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHORA 

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

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

Manuela Pereira Tender, tendo começado por cumprimentar todos os 

presentes. --------------------------------------------------------- 

De seguida, a Vereadora interveniente, usou da palavra, para reiterar 

que o Senhor Presidente da Câmara, continua a assacar 

responsabilidades ao anterior governo, sobre o mapa judiciário, quando 

o atual governo, que termina agora o seu mandato, em outubro do 

corrente ano, não apresentou nenhuma proposta, na Assembleia da 

República. --------------------------------------------------------- 
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- O atual Governo aprovou um conjunto de alterações/atualizações ao 

mapa judiciário, em vigor. ------------------------------------------ 

- No que diz respeito ao Distrito de Vila Real, tal revisão acabou por 

centralizar mais valências e/ou competências, no Tribunal de Comarca 

de Vila Real, muito concretamente, os processos de insolvência. ----- 

- Após quatro anos de Governo Socialista, o PS conforma-se com a 

realidade existente, sobre a matéria, embora se tenha manifestado 

contra o mapa judiciário existente e prometido a sua reversão. ------ 

- Sendo certo que, até à presente data, nada fez para modificar e/ou 

reverter tal situação. ---------------------------------------------- 

- O que se pretende é que o Senhor Presidente da Câmara tenha a 

capacidade de lutar para reforçar as valências do Tribunal de Chaves, 

aproximando, assim, os serviços da Justiça aos seus cidadãos. ------- 

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

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

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

1 – Os responsáveis, sobre esta matéria, não podem ser procurados 

neste, nem no anterior Executivo Municipal. ------------------------- 

2 - A Senhora Vereadora, no exercício do seu mandato, enquanto Deputada 

à Assembleia da República, alinhou, com o seu Partido (PSD), apoiando 

a reforma judiciária vigente, com nítido prejuízo para o Tribunal de 

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

3 – A Senhora Vereadora, no exercício de tais funções politicas, 

deveria ter votado contra, tal reforma, em defesa do Tribunal de 

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

 

 

IV - 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 chamando a atenção, do Senhor Presidente da 

Câmara, que a hora de agendamento desta reunião pública da Câmara, 

realizada no meio rural, não é a mais propícia. --------------------- 

Tudo, tendo em atenção o facto dos cidadãos da freguesia trabalharem, 

prioritariamente, na agricultura o que determina o início da sua 

jornada de trabalho, regra geral, pela madrugada, impondo-se o seu 

período de descanso, normalmente, no início da tarde. --------------- 

Esta facto acaba por comprometer uma participação mais dinâmica e 

ativa, dos cidadãos da freguesia, na presente reunião. -------------- 

Esta situação deverá ser, no futuro, levada, em devida conta, pelo 

Senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 13 de maio de 2019. ---------------------------- 

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

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

Não participou na votação deste assunto, a Vereadora do Partido Social 

Democrata, Dra. Maria Manuela Pereira Tender, em virtude de não ter 
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estado presente na reunião da Câmara Municipal titulada pela ata objeto 

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

1. EXECUTADA: MARIA ISABEL RODRIGUES MARANTE TEIXEIRA – EXECUTADA 1674 

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

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No pretérito dia 29/04/2019, o órgão executivo municipal, tomou 

deliberação consubstanciada na intenção de indeferimento do pedido de 

pagamento em prestações, apresentado pela executada supra 

identificada, tendo por base o resultado das decisões cumulativamente 

exaradas, sobre a matéria, nos pedidos anteriormente apresentados pela 

mesma, tudo, conforme consta do teor da informação nº. 69/SHSDPC Nº. 

42/2019, em anexo; -------------------------------------------------- 

A executada, veio, através do requerimento com o registo de entrada 

nos serviços de atendimento do Município, NIPG 5512/19, no dia 

17/05/2019, durante o prazo de audiência de interessados, requerer, 

novamente, o pagamento em prestações de valor em dívida, alegando 

viver com dificuldades económicas, encontrando-se, de momento, a 

receber o “RSI” no valor de 187,00€; ------------------------------- 

Tendo em consideração que recaiu sobre o processo em causa, a intenção 

de indeferimento, pelas razões constantes na informação técnica supra 

mencionada, e não tendo sido invocados e ou apresentados, pela 

requerente, novos factos, no sentido de inverter o sentido de decisão, 

ora, adotado, pelo órgão executivo municipal, sugere-se, salvo melhor 

opinião, o encaminhamento do processo em causa, com todos os seus 

antecedentes, para a próxima reunião do órgão executivo municipal, a 

fim de tornar definitivo o indeferimento do pedido apresentado. ----- 

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

Chaves, 20 de maio de 2019  -----------------------------------------   

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

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

DESPACHO DO RESPONSÁVEL PELOS PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO FISCAL DO 

MUNICÍPIO DE CHAVES, DR. MARCELO DELGADO, DE 2019/05/20 ------------- 

Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade. ------------------------ 

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

2019.05.22. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES: 
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1. PROPOSTA PARA VENDA DE CARTAZES E POSTAIS NA LOJA DO MUSEU DE ARTE 

CONTEMPORÂNEA NADIR AFONSO. INFORMAÇÃO DDSC Nº. 81/DDSC/2019. ------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ------------------------------- 

Considerando que o Município dispõe de três imagens alusivas ao Museu 

de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), duas das quais desenhadas 

pelos conhecidos artistas João Machado e André Chiote, bem como uma 

terceira imagem desenhada pela designer da Câmara Municipal, Joana 

Coelho. ------------------------------------------------------------ 

Considerando que o Município reproduziu vários exemplares de cartazes 

e postais com estas três imagens representativas do MACNA. ---------- 

Considerando que o MACNA dispõe do serviço de loja, no qual se 

encontram à venda vários catálogos e diversos artigos de merchandise. 

Considerando o crescente interesse dos visitantes em adquirir artigos 

com a imagem do MACNA, torna-se necessária a colocação destes cartazes 

e postais à venda na loja. ------------------------------------------ 

Assim, propõe-se a seguinte tabela de preços de venda ao público para 

o material que em seguida se discrimina:---------------------------- 
Artigos Quantidade Preço de custo (IVA 

incluído) 

Preço de venda ao 

público 

Cartazes MACNA (48x68 cm) 

com embalagem em caixa 

750 1,95€ 5,00€ 

Cartazes MACNA (100x145 

cm) com embalagem tubular 

300 9,15€ 15,00€ 

Postais MACNA A6 300 1,18€ 2,00€ 

O valor de venda ao público encontra-se isento de IVA nos termos do 

n.º 13, do art.º 9 do CIVA. ----------------------------------------- 

A presente receita tem enquadramento orçamental na rúbrica dos 

instrumentos de gestão financeira, em vigor para o ano económico de 

2019, com o seguinte número 07019901 – Venda de Bens – Museus ------- 

III – PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte 

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

1. Que seja autorizada a venda ao público de cartazes e postais na 

loja do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, de acordo com os 

preços anteriormente indicados; ------------------------------------- 

2. Caso a presente informação venha a merecer concordância por parte 

do Exmo. Senhor Vice-Presidente, Dr. Francisco Melo, deverá a mesma 

ser remetida para a próxima Reunião de Câmara para deliberação. ----- 

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

Chaves, 13 de maio de 2019------------------------------------------- 

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

(Vera Moura) -------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, 

ENG. CARLOS FRANÇA DE 13/05/2019. ----------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração DO Diretor de Departamento. --------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.22. ------------------------------------- 

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 2019.05.22. ----------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2. PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DO CONTRATO DE CEDÊNCIA DE CINCO OBRAS DE 

ARTE DA COLEÇÃO DE PINTURA DO NOVO BANCO AO MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

NADIR AFONSO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 95/DDSC/2019. ------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ------------------------------- 

Considerando que a Câmara Municipal de Chaves procedeu à construção 

de um edifício na margem direita do rio Tâmega, com projeto de autoria 

do Arquiteto Álvaro Siza Vieira, concebido para museu de arte; ------ 

Considerando que o Município de Chaves é o proprietário deste 

equipamento municipal destinado a museu, denominado “Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso - MACNA”; -------------------------------- 

Considerando que o MACNA se encontra aberto ao público desde 8 de 

julho de 2016, tendo, desde esta data, exibido ao público diversas 

exposições, não só do artista flaviense Nadir Afonso, como também de 

outros artistas conhecidos do panorama artístico nacional e 

internacional; ----------------------------------------------------- 

Considerando o programa “Novo Banco Cultura”, no qual se integra o 

projeto de partilhar a coleção de pintura do Novo Banco com o público, 

através de parcerias com museus, no sentido de contribuir com obras 

que vão ao encontro da proposta museológica da instituição e que sejam 

uma mais valia na narrativa dos percursos expositivos; -------------- 

Considerando que, no âmbito do referido programa, o Novo Banco propôs 

a cedência, ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, de um conjunto 

de cinco obras de pintores portugueses do século XX, que desenvolveram 

experiências plásticas em torno da abstração geométrica; ------------ 

Considerando que se trata de obras significativas de artistas 

consagrados, nomeadamente, Maria Helena Vieira da Silva, Jorge 

Pinheiro, Ângelo de Sousa, Júlio Pomar e Paulo Quintas; ------------- 

Considerando que para efetivar a parceria com o Novo Banco, tendo em 

vista a cedência de cinco obras ao Museu de Arte Contemporânea Nadir 

Afonso, se torna necessária a celebração de contrato entre a Câmara 

Municipal de Chaves e o Novo Banco, bem como assegurar o depósito das 

obras de arte através de apólice de seguro durante a vigência do 

respetivo contrato. ------------------------------------------------- 

Em anexo à presente informação, seguem as minutas do “Contrato de 

Cedência Temporária de Bens Culturais Móveis” e do “Contrato de 

Depósito de Bens Culturais Móveis” a celebrar entre ambas as partes, 

bem como as respetivas fichas técnicas das cinco obras em cedência. 

II – PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 

Face ao exposto tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte 

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

1. Que seja aprovado o estabelecimento de parceria entre a Câmara 

Municipal de Chaves e o Novo Banco, tendo em vista a cedência de cinco 

obras da coleção de pintura do Novo Banco ao Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso; ----------------------------------------- 

2. Que sejam aprovadas as minutas do “Contrato de Cedência 

Temporária de Bens Culturais Móveis” e do “Contrato de Depósito de 

Bens Culturais Móveis”, para posterior assinatura por parte de Senhor 

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, em representação da Câmara 

Municipal de Chaves; ------------------------------------------------ 
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3. Caso a presente informação venha a merecer concordância superior, 

que seja remetida para Divisão de Gestão Financeira para 

operacionalização e salvaguarda do respetivo seguro das cinco obras 

de arte identificadas nas fichas técnicas em anexo, durante a vigência 

do contrato de cedência estabelecido com o Novo Banco, com uma 

estimativa de custos anual na ordem dos 625,50 € (seiscentos e vinte 

e cinco euros e cinquenta cêntimos), tendo em conta a consulta efetuada 

pela Divisão de Gestão Financeira à empresa Willis - Corretores de 

Seguro SA, com quem o Município tem contrato para prestações na área 

de seguros, durante o ano de 2019; ---------------------------------- 

4. Por último, deverá a mesma ser agendada para uma próxima Reunião 

de Câmara, tendo em vista a obtenção de deliberação conducente à sua 

aprovação. --------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 21 de maio de 2019 ------------------------------------------ 

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

(Vera Moura) -------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, 

ENG. CARLOS FRANÇA DE 21/05/2019. ----------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração DO Diretor de Departamento. --------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.22. ------------------------------------- 

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 2019.05.22. ----------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. TRANSFERÊNCIA DE HABITAÇÃO/BAIRRO. CRISTINA MARIA VALENTE DA SILVA. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº89/SHSDPC/N.º57/2019. ------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.05.16. -------------------------------------------------------- 

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 2019.05.20. ------------------------------------- 

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 2019.05.20. ----- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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4. REVISÃO DO VALOR DA RENDA. ARRENDATÁRIA: ARMINDA PIRES CARNEIRO 

GAMA, BLOCO 8B– 2.º ESQ.º (BAIRRO SOCIAL DOS AREGOS).INFORMAÇÃO/ 

PROPOSTA Nº94/SHSDPC/N.º61/2019. ------------------------------------ 

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 

2019.05.20. -------------------------------------------------------- 

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 2019.05.22. ------------------------------------- 

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 2019.05.22. ----- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ENTIDADES DE CARÁTER 

CULTURAL - BANDAS MUSICAIS. PROPOSTA N.º 43/GAP/19 ------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1 – Considerando que existem, sedeadas no nosso concelho, diversas 

entidades que, desenvolvem atividades no âmbito da promoção e 

divulgação da música, em especial da música tradicional portuguesa; - 

2 – Considerando que tais atividades constituem um contributo e uma 

mais-valia para o enriquecimento cultural dos munícipes; ------------ 

3 – Considerando que é sua finalidade última a promoção recreativa e 

cultural de tradições seculares no Município; ----------------------- 

4 – Considerando que é parte integrante de um desenvolvimento que se 

quer sustentado o reforço de animação social e cultural da população 

concelhia; --------------------------------------------------------- 

5 – Considerando que as ações propostas pelas diversas entidades 

musicais existentes no nosso concelho são potenciadoras de uma 

dinâmica social mobilizadora e, em simultâneo, geradoras de fortes 

laços de ligação entre as diversas freguesias do concelho; ---------- 

6 – Considerando que, pelo carácter filantrópico de que se revestem 

as entidades em causa, não tem por si só, meios capazes de 

concretizarem as atividades que se propõem desenvolver de uma forma 

eficaz e catalisadora do esforço humano nelas despendidas; ---------- 

7 – Considerando que esta é também uma forma de descentralizar 

competências atribuindo maior protagonismo e envolvendo de forma mais 

vincada a comunidade civil; ---------------------------------------- 

8 - Considerando que o apoio à entidade em referência se enquadra no 

Regulamento de apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

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

pelo Executivo Municipal em reunião de 26 de março de 2015 e sancionado 
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pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

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

9 – 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. ------ 

10 - 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 de facto e de direito acima expostas, submeto à 

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

a) Apoiar financeiramente as entidades constantes do quadro 

sinóptico em anexo, nos montantes também aí consignados com vista a 

permitir que as mesmas possam desenvolver, em prol de comunidade as 

ações e iniciativas a que se propõem; ------------------------------ 

b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

executivo camarário dever-se-á promover a devida publicação de tal 

liberalidade e para o fim em vista em jornal local e em boletim 

municipal, tudo isto no estrito cumprimento da Lei nº 64/2013, de 27 

de agosto; ---------------------------------------------------------- 

c) Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada às 

referidas entidades peticionárias; ---------------------------------- 

d) Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta ao 

Departamento de Coordenação Geral para ulterior operacionalização; -- 

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

em Atraso, anexa-se à presente informação documento contabilístico da 

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

Chaves, 21 de maio de 2019 ------------------------------------------ 

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

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

Quadro Sinótico 

Anexo à proposta nº 43/GAP/19 

Entidades Apoio Financeiro 
Classificação 

Económica 

 

Finalidade 

 

 Banda Musical 

“Os Pardais” 

 

8.500,00 

  

 

04.07.01.01 

   

 

Fardamento 

    

 Banda Musical de 

Rebordondo 

 

6.000,00 

 

 

 

 08.07.01.99 

 

Instrumentos Musicais 

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

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 – AERO CLUBE DE CHAVES. 

PROPOSTA Nº 44/GAP/19 ---------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

AERO CLUBE DE CHAVES, NIPC 508 541 590, com sede no Campo da Roda, em 

Chaves, solicitou, em sede de reunião ocorrida nesta autarquia, apoio 
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financeiro para a concretização das ações descritas no seu Plano de 

Atividades. -------------------------------------------------------- 

De acordo com os estatutos, esta associação tem como objetivo, entre 

outros, os que de seguida se indicam: ------------------------------- 

 Organizar e fomentar a realização de competições desportivas 

destinadas a estimular o conhecimento e o gosto pelas atividades 

aeronáuticas e afins; ---------------------------------------------- 

 Promover a divulgação da cultura aeronáutica por meio de 

conferências, publicações sociais e da imprensa; -------------------- 

 Colaborar com as entidades aeronáuticas nacionais e 

internacionais; ---------------------------------------------------- 

 Promover ou apoiar exposições ou festas e outros eventos 

relacionados com os objetivos do clube. ---------------------------- 

Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista a 

concretização das atividades de caráter desportivo, recreativo e 

cultural, as quais são promotoras de convívio e bem-estar das 

populações; -------------------------------------------------------- 

Considerando que o Município de Chaves entende como sendo de interesse 

municipal o desenvolvimento destas iniciativas, contribuindo elas, de 

forma decisiva para a dinamização do Concelho nas diversas áreas de 

ação; -------------------------------------------------------------- 

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

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

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

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

pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

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

Considerando, que no uso das competências determinadas pelo disposto 

na alínea u) do número 1, do artigo 33º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013 

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

apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

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

Considerando que a proposta está excluída do âmbito de aplicação do 

Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas 

previstas no referido código nos Artigos 5º e 5º B, sendo, no entanto, 

sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no 

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

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 apoiada a associação “Aero Clube de Chaves” com o valor 

de 5.000,00 € (Cinco Mil Euros);  ---------------------------------- 

b) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima 

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

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

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

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

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

c) Remeter a presente proposta ao Departamento de Coordenação Geral 

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

d) A presente proposta tem cobertura orçamental através das rubricas 

mencionados 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, 22 de maio de 2019 ------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara --------------------------------------------- 
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(Nuno Vaz) --------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, NUNO VAZ. --------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 3. -- 

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

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 4. -- 

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

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

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

 

 

3.3. OPERAÇÃO DE DESTAQUE DE PARCELA DE PRÉDIO LOCALIZADO NA UNIDADE 

OPERATIVA 5 – ÁREA DE AMPLIAÇÃO DA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE CHAVES – 

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

ARQ.ª ANA ISABEL AUGUSTO DATADA DE 16.05.2019. ---------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

1.1. Dando execução às orientações transmitidas pela estrutura 

política municipal, a presente informação visa a apresentar uma 

proposta de realização de uma operação de destaque de uma parcela de 

um prédio urbano situado no lugar do Campo Queimado, em concreto, na 

Unidade Operativa 5 – Área de ampliação da Plataforma Logística de 

Chaves, com o objetivo de criação de uma parcela com dimensões e 

capacidade construtiva adequadas para a instalação de uma unidade 

empresarial de tamanho médio.---------------------------------------- 

1.2. O prédio em causa, propriedade do Município de Chaves, localizado 
imediatamente a sul da Plataforma Logística, tem uma área de 

37.313,07m2 e está descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Chaves sob o n.º 4512/20180525, correspondente à Matriz n.º 3258-P, 

com a seguinte composição e confrontações:--------------------------- 
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 Parcela E – terreno para Construção.--------------------------- 

 Norte – Arruamento;-------------------------------------------- 

 Nascente – Município de Chaves;-------------------------------- 

 Sul – Rede Rodoviária Nacional;-------------------------------- 

 Poente – Município de Chaves;---------------------------------- 

 Desanexado do prédio n.º 3401/20070503.------------------------ 

II - ENQUADRAMENTO DA OPERAÇÃO DE DESTAQUE--------------------------- 

2.1. No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 
a) Segundo o preconizado no n.º 10 do artigo 6.º do Regime Jurídico 

da Urbanização e da Edificação (RJUE) aprovado pelo DL n.º 555/99, de 

16 de setembro, na redação conferida pelo DL n.º 136/2014, de 9 de 

setembro, e ulteriores alterações, os atos que tenham por efeito o 

destaque de uma parcela com descrição predial que se situe em perímetro 

urbano e fora deste devem observar o disposto nos n.os 4 ou 5, consoante  

localização da parcela a destacar, ou, se também ela se situar em 

perímetro urbano e fora deste, consoante a localização da área maior.- 

b) Considerando que o prédio objeto de destaque se situa 

maioritariamente em solo urbano e a parcela que se pretende destacar 

se situa integralmente em perímetro urbano, é de aplicar ao presente 

caso, o disposto no n.º 4 do artigo 6.º, que estabelece que os atos 

que tenham por efeito o destaque de uma única parcela de prédio com 

descrição predial que se situe em perímetro urbano estão isentos de 

licença desde que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem 

com arruamentos públicos.-------------------------------------------- 

2.2. No Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação-------- 
A operação de destaque está regulada no artigo 19.º do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação publicado em Diário da 

República, 2.ª série – N.º 207–  de 22 de outubro de 2015, através do 

Regulamento n.º 732/2015 (RMUE).------------------------------------- 

2.3. No Plano Diretor Municipal (PDM)------------------------------- 
a) De acordo com a disciplina urbanística patenteada no Plano 

Diretor Municipal de Chaves (cujo extrato da planta de ordenamento se 

apresenta na peça desenhada n.º 01), o prédio objeto da operação de 

destaque reparte-se em:---------------------------------------------- 

 Solos da Classe 2 – Espaços industriais (área do Parque 

Empresarial de Chaves), numa área aproximada de 29.832,89m2, sendo 

16.078,55m2 destinados a construção na parte norte do prédio e 

13.754,34m2 reservados a uma zona de proteção e enquadramento da linha 

de água que atravessa a zona central do prédio no sentido 

poente/nascente; --------------------------------------------------- 

 Solos da Classe 4 - Espaços agrícolas e florestais:------------ 

- Da Categoria 4.2-A – Espaços agrícolas defendidos (RAN), numa faixa 

localizada na zona nascente do prédio com uma área aproximada de 

1.083,74m2;---------------------------------------------------------- 

- Da Categoria 4.3-A – Espaços agroflorestais comuns, numa área 

aproximada de 6.396,44m2, correspondendo a uma zona non aedificandi 

localizada na parte sul do prédio junto ao Nó 21A do IP3/A24.-------- 

b) Sobre o prédio em causa impendem as seguintes servidões e 

restrições de utilidade pública, de acordo com extrato da planta de 

condicionantes do PDM apresentado na peça desenhada n.º 02:---------- 

 Servidão non aedificandi constituída pelo IP3/A24 e respetivo Nó 

de ligação à Estrada Municipal M506.--------------------------------- 

 Restrição de utilidade pública originada pela Reserva Agrícola 

Nacional (RAN).----------------------------------------------------- 
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c) Os espaços da Classe 2 – Espaços industriais são destinados à 

instalação de indústrias transformadoras em geral, de serviços de 

apoio a estas atividades e, suplementarmente, de outras atividades que 

apresentem formas de incompatibilidade com as funções urbanas, de 

acordo com o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento 

do PDM.------------------------------------------------------------- 

d) Em conformidade com o preconizado no n.º 3 do mesmo artigo, os 

perímetros urbanos compreendem a totalidade dos espaços pertencentes 

à classe de espaços urbanos e urbanizáveis e ainda os pertencentes à 

classe de espaços industriais que sejam contíguos daqueles.---------- 

e) De acordo com estabelecido no artigo 29.º-A do Regulamento do 

PDM, as regras de uso, ocupação e transformação do solo aplicáveis ao 

Parque Empresarial de Chaves (PEC) são as estabelecidas na Secção III 

(Espaços Industriais Classe 2), do Capítulo II (Usos dominantes do 

solo e edificabilidade), cumulativamente com as estabelecidas no Anexo 

5 – Unidades Operativas do Parque Empresarial de Chaves, prevalecendo 

este último nos casos em que as regras sejam divergentes.------------ 

f) Em conformidade com o descrito no n.º 1 do Anexo N.º 5, a que se 

refere o artigo 29.º-A, do Regulamento do PDM, o Parque Empresarial 

de Chaves (PEC) corresponde à área territorialmente delimitada na 

planta de ordenamento, sendo composto por três componentes já 

urbanizadas, designadamente, o Mercado Abastecedor da Região de Chaves 

(MARC), o Parque de Atividades de Chaves (PAC) e a Plataforma Logística 

de Chaves (PLC), assim como por duas Unidades Operativas, das quais 

se destaca para a presente informação, a Unidade Operativa 5 – Área 

de Ampliação da Plataforma Logística de Chaves.---------------------- 

g) Segundo o estabelecido no n.º 2 do Anexo N.º 5, a Unidade 

Operativa 5 – Área de Ampliação da Plataforma Logística de Chaves tem 

os seguintes objetivos programáticos:-------------------------------- 

 Com uma área aproximada de 88,21 hectares, constitui uma área de 

expansão da Plataforma Logística existente, tendo por objetivo 

consolidar/reforçar este setor do PEC mediante a criação de condições 

de acolhimento de unidades empresariais de média/grande dimensão;---- 

 Os indicadores e parâmetros urbanísticos aplicáveis a esta 

unidade operativa são os seguintes:---------------------------------- 

- Os usos admitidos são os relacionados com as atividades previstas 

na lei que regula a atividade logística, nomeadamente, serviços e 

armazenagem, podendo admitir-se usos relacionados com a instalação de 

indústria e comércio associados à atividade logística;--------------- 

- São ainda admitidos usos que permitam instalar equipamentos de 

utilização coletiva de apoio à melhoria da urbanidade do PEC, incluindo 

unidades de investigação tecnológica de iniciativa pública ou privada, 

estabelecimentos hoteleiros, de restauração, de bem-estar e desporto 

e equipamentos sociais;---------------------------------------------- 

- O índice de construção máximo é de 0,80 m2/m2;--------------------- 

- A área de implantação máxima é de 65%;----------------------------- 

- A área de impermeabilização máxima é de 70%;----------------------- 

- O número de pisos máximo acima da cota de soleira é de 3;---------- 

- A cércea máxima das edificações é de 12 metros;-------------------- 

h) O regulamento do PDM estabelece que a execução desta área deve 

ocorrer, preferencialmente, através de operações urbanísticas 

enquadradas em Unidades de Execução, a delimitar pelo Município ou 

mediante proposta dos particulares interessados em promover a 

urbanização para o fim em vista.------------------------------------- 

i) Os condicionamentos específicos ao uso e ocupação do solo passam: 

- Pela garantia e salvaguarda dos valores ambientais e paisagísticos 

identificados na planta integrante do presente anexo, sem prejuízo da 
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construção de infraestruturas viárias, percursos pedonais e outras que 

se revelem necessárias;---------------------------------------------- 

- Pela definição como uma área non aedificandi, da “Zona de Proteção 

e Enquadramento” ao sítio arqueológico de Vale de Lagares, delimitada 

com um raio de 50 m e identificada na planta integrante do presente 

anexo, na qual está interdita qualquer espécie de construção;-------- 

- Pela salvaguarda, em toda a área do PEC, de faixas de “gestão de 

combustível”, com 100 m de largura mínima, as quais deverão ser 

realizadas à medida que se concretizam as operações urbanísticas.---- 

2.4. Da situação individual e concreta da operação de destaque------ 
a) O prédio objeto de destaque situa-se na área de Ampliação da 

Plataforma Logística de Chaves (delimitada pela Unidade Operativa 5), 

imediatamente a sul da área loteada e titulada pelo Alvará de 

loteamento n.º 1/2007, emitido em 13/02/2007, com um aditamento 

emitido em 28/03/2014. Embora o prédio mencionado tenha sido abrangido 

pela área de intervenção da operação de loteamento mencionada, o mesmo 

foi excluído da área a lotear, tendo integrado as áreas sobrantes 

desta operação de loteamento.---------------------------------------- 

b) O prédio está descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Chaves como Parcela E, encontrando-se numa situação de autonomia 

urbanística, uma vez confrontar (a norte) com um arruamento público 

devidamente dimensionado e dotado de todas as redes de infraestruturas 

necessárias ao acolhimento de unidades empresariais de média/grande 

dimensão e executado no âmbito do loteamento citado.----------------- 

A sul, o prédio também confronta com um caminho público 

(restabelecimento) executado no âmbito da empreitada do Nó 21A (Parque 

Empresarial) do IP3/A24, que integra a Rede Rodoviária Nacional.----- 

O prédio é ainda atravessado, na parte central (no sentido 

poente/nascente), por uma linha de água que dispõe de uma zona de 

proteção e enquadramento, delimitada na planta de ordenamento do PDM 

que, apesar de se situar em solos da Classe 2 – Espaços Industriais, 

não é destinada a construção. --------------------------------------- 

c) Tendo em consideração que este prédio se reparte por várias 

classes e categorias de espaços estabelecidas em função do uso 

dominante dos solos naquela área do território municipal e sobre o 

qual impendem servidões e restrições de utilidade pública originadas 

pela RAN e pelo IP3/A24, bem como outra condicionante relacionada com 

a delimitação de uma zona de proteção e enquadramento da linha de água 

que o atravessa na zona central, julga-se oportuna a realização de uma 

operação de destaque de modo a separar a parte do prédio que tem 

aptidão de edificação, daquela que está sujeita aos condicionamentos 

mencionados.-------------------------------------------------------- 

d) E, estando em causa um único prédio propriedade do Município de 

Chaves, com a classificação e a qualificação do solo já descrita, do 

qual se pretende destacar uma parcela destinada imediatamente à 

construção, considera-se não haver necessidade de recorrer à forma de 

execução preferencial prevista no n.º 2.3 do Anexo N.º 5 do Regulamento 

do PDM, ou seja, delimitar uma Unidade de Execução nos termos previstos 

no artigo 148.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, aprovado pelo DL n.º 80/2015, de 14 de maio, para 

enquadrar apenas uma operação urbanística de edificação, uma vez tal 

mecanismo ser supérfluo para o fim em vista.------------------------- 

e) Também se poderia recorrer a um procedimento de alteração às 

condições da licença do loteamento da Plataforma Logística, de acordo 

com o previsto no artigo 27.º do RJUE, tendo em vista a criação de 

mais um lote destinado imediata ou subsequentemente à construção, 
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procedimento esse que também foi ponderado, mas considerado mais 

complexo, dispendioso e moroso para atingir o objetivo pretendido.--- 

f) Neste sentido, aplicando os princípios da boa administração1 e 

da proporcionalidade previstos no Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo DL n.º 4/2015, de 7 de janeiro, optou-

se por recorrer a uma operação de destaque de acordo com o previsto 

no n.º 4 e seguintes do artigo 6.º do RJUE, uma vez consistir num 

procedimento mais simples e vantajoso para alcançar os fins 

prosseguidos.------------------------------------------------------- 

g) As parcelas a destacar e sobrante do prédio objeto da operação 

de destaque, respetivamente designadas por Parcela E1 e Parcela E2, 

ficarão fisicamente separadas e urbanisticamente autónomas, 

confrontando, ambas, com arruamentos públicos. ---------------------- 

h) O enquadramento territorial e a caracterização das parcelas a 

destacar e sobrante, bem como os respetivos parâmetros urbanísticos e 

de edificabilidade aplicáveis a cada uma delas estão descritos e 

graficamente representados nas peças desenhadas n.º 05 e n.º 06 anexas 

à presente informação.----------------------------------------------- 

i) No que concerne à verificação dos requisitos estabelecidos no 

n.º 2) do artigo 28.º do Regulamento do PDM de Chaves, em concreto, 

sobre o preceito descrito na alínea b)2, considera-se que o mesmo não 

se coaduna com a forma de organização e de implantação dos edifícios 

projetados no âmbito das três operações de loteamento que integram o 

PEC, nas quais os afastamentos3 das fachadas dos edifícios voltadas 

para as vias com as quais confrontam serem substancialmente inferiores 

a 30m, sendo de 13,5m no loteamento da Plataforma Logística, entre 10m 

a 12m no loteamento do Parque Empresarial e entre 7m a 15 m no caso 

do loteamento do Mercado Abastecedor. ------------------------------- 

j) Recomenda-se, face ao exposto, que os indicadores e parâmetros 

de edificabilidade aplicáveis à parcela a destacar tenham em 

consideração, quer as normas estabelecidas no Anexo N.º 5 (a que se 

refere o artigo 29.º-A) do Regulamento do PDM, quer as especificações 

estabelecidas no alvará de loteamento da Plataforma Logística, com 

relevância para os parâmetros geométricos relacionados com os 

afastamentos, alinhamentos e recuos, os quais se pretendem reproduzir 

na Unidade Operativa 5 – Área de ampliação da Plataforma Logística de 

Chaves, tendo em vista alcançar maior coerência morfo-tipológica (ou 

seja, na forma de organização e no desenho dos espaços edificados e 

não edificados, bem como na forma de agrupamento e de organização 

volumétrica dos edifícios) e um padrão de ocupação do solo consentâneo 

com os usos dominantes nesta área do território municipal.----------- 

III - DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO--------------------------------- 

1. Tendo em consideração que o prédio/Parcela E em causa cumpre os 

requisitos do destaque previstos nos n.os 4 e 10 do artigo 6.º do RJUE; 

2. Tendo em consideração que, segundo o previsto no n.º 6 do artigo 

6.º do RJUE, não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio 

originário novo destaque nos termos referidos nos n.os 4 e 5 do mesmo 

artigo por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior; 

                                                           
1 Princípio que estabelece que a Administração Publica se deve pautar 

por critérios de eficiência, economicidade e celeridade.------------- 
2 “Adotar como alinhamento da fachada virada à via com que confronta 

com a parcela o afastamento estabelecido para o local de acordo com 

as disposições legais ou regulamentares em vigor, o qual não poderá 

ser inferior a 30m;”------------------------------------------------- 
3 Atualmente designados por recuos.---------------------------------- 
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3. Tendo em consideração que a presente operação de destaque, 

promovida pelo Município de Chaves, se encontra instruída com os 

elementos descritos no artigo 19.º do RMUE, com exceção do levantamento 

topográfico, que foi substituído por extratos de cartografia e de 

ortofotomapas à escala 1:10000, bem como da planta de síntese do 

loteamento da Plataforma Logística de Chaves, que contêm toda a 

informação indispensável e bastante para a realização desta operação; 

4. Atentas as razões de facto e de direito enunciadas na presente 

informação e para cumprimento do preconizado no n.º 9 do artigo 6.º 

do RJUE, sou a propor que superiormente sejam proferidos os competentes 

despachos no sentido de a Câmara Municipal vir a adotar decisão 

consubstanciada:---------------------------------------------------- 

a) Na aprovação da operação de destaque em causa, tendo em vista a 

emissão de uma Certidão comprovativa da verificação dos requisitos do 

destaque e o subsequente registo predial da parcela destacada;------- 

b) Na aprovação dos parâmetros urbanísticos e de edificabilidade 

aplicáveis a cada uma das parcelas, de acordo com a descrição e a 

representação gráfica patenteadas nas peças desenhadas n.º 05 e 06.--- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 20.05.2019:--------------- 

Visto. Concordo. Atentos os fundamentos de facto e de direito 

enunciados na presente informação, sou a propor que superiormente 

sejma proferidos competentes despachos, no sentido de a Câmara 

Municipal vir a adoptar uma deliberação consubstanciando o deferimento 

da emissão de uma certidão comprovativa de que o acto que terá por 

efeito o destaque da parcela do prédio identificada neste documento, 

está isento de licença, uma vez que se mostram cumpridos os requisitos 

legais estipulados nos n.os 4 e 10, do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actual.------------------- 

À consideração do Sr. Director de Departamento de Coordenação Geral.- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.22. ------------------------------------- 

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 

2019.05.22. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. PEDIDO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TITULADAS PELO ALVARÁ N.º 37/16, INDEFERIMENTO DEFINITIVO – PROCESSO 

N.º 681/15 – VODAFONE PORTUGAL, S.A. – RUA DA MÃE DE ÁGUA, UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 

DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS 

DATADA DE 16.05.2019. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Decorrido o prazo concedido através da deliberação tomada em Reunião 

Ordinária do Executivo Municipal do dia 22/02/2018 e uma vez que a 

interessada não veio a processo, até à presente data, dizer o que se 

lhe oferecer sobre o sentido provável da decisão constante na 

informação técnica nº 160/SCOU/2018, de 02/02/2018, sou a propor que 

seja agendado este assunto para uma próxima reunião de Câmara, 
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propondo-se que seja praticada deliberação, no sentido de tornar 

definitivo o indeferimento do pedido de receção provisória das obras 

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

Após competente deliberação, e uma vez que também já decorreu o prazo 

concedido para proceder à retificação dos trabalhos referentes à 

pavimentação do arruamento, correção do remate do aro da tampa de 

caixa de visita executada, bom como verificar o traçado final das 

obras de telecomunicações executadas, dever-se-á encaminhar todo o 

processo para a Divisão de Obras Públicas, para encetarem os 

procedimentos entendidos por convenientes.--------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 17.05.2019:--------------- 

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 indeferimento do pedido de recepção 

provisória das obras de telecomunicações em causa, nos termos e para 

os efeitos preconizados neste documento.----------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.22. ------------------------------------- 

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 2019.05.22. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. CADUCIDADE DE ALVARÁS DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 

3, DO ARTIGO 71º, DO D.L. N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO E DEMAIS 

ALTERAÇÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 15.05.2019. --- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

A- Da eventual caducidade da licença para a realização da operação 

urbanística pretendida---------------------------------------------- 

1. O D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, o qual 

consagra o regime jurídico da urbanização e da edificação, fixa o 

lapso de tempo que os particulares dispõem para exercerem os seus 

direitos, sob pena de extinção dos mesmos.--------------------------- 

2. Nesta conformidade, a licença para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e do n.º 4, do 

artigo 4.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais 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 n.º 3, do artigo 71.º do mesmo 

diploma.------------------------------------------------------------ 

3. No caso individual e concreto ora em apreciação, a validade das 

licenças de construção já tiveram o seu termo, conforme decorre, 

inequivocamente, das informações constantes nos processos 

administrativos correspondentes.------------------------------------ 

4. Nesta perspetiva, no caso sub-judice, as validades dos alvarás 

de licença abaixo identificados, os quais titulam as operações 

urbanísticas de edificação pretendidas pelos ora requerentes já 
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terminaram, o que determina o incumprimento do prazo estipulado para 

a conclusão das respetivas obras de edificação, enquadrando-se, nessa 

justa medida, numa das causas de caducidade previstas no art.º 71.º, 

do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações, muito 

concretamente, na alínea d), do seu n.º 3.--------------------------- 

5. Nesta conformidade, a eventual causa de caducidade dessas 

licenças, com fundamento na alínea d), do n.º 3, do art.º 71.º, do 

D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações, têm de ser 

declaradas pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, da mesma disposição 

legal.-------------------------------------------------------------- 

B- Proposta --------------------------------------------------------- 

Assim, na sequência das informações produzidas pelo Setor de 

Fiscalização Municipal, nas Fichas de acompanhamento de operação 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção dos seguintes 

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

1. Que em reunião do Executivo Camarário, seja praticada decisão 

administrativa traduzida na intenção de declarar a caducidade dos 

seguintes alvarás de obras de construção, com fundamento no 

incumprimento do prazo estipulado para a conclusão das respetivas 

obras, a saber:------------------------------------------------------ 

 Alvará de obras de construção nº 113/14, emitido a favor de 

Susana Marisa Rodrigues Vaz, em 02/06/2014;-------------------------- 

 Comunicação Prévia nº 10/14, emitida a favor de Os Bichos - 

Clinica Veterinária, Lda., em 01/06/2014 e Comunicação Prévia nº 3/16, 

em 25/01/2016;------------------------------------------------------ 

 Alvará de obras de construção nº 90/15, emitido a favor de Alberto 

Silva Fraga, em 15/06/2015;------------------------------------------ 

 Alvará de obras de construção nº 155/15, emitido a favor de Maria 

Alcina Gonçalves Esteves Talbi, em 04/12/2015;----------------------- 

 Alvará de obras de construção nº 150/15, emitido a favor de 

Carlos Manuel Ferreira Nascimento, em 27/11/2015;-------------------- 

 Alvará de obras de reconstrução/ampliação nº 9/13, emitido a 

favor de Celestino Ferreira Santos, em 16/01/2013.------------------- 

2. No cumprimento das disposições combinadas previstas no n.º 5, do 

art.º 71º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores 

alterações e no art.º 121º e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, deverá o sentido da decisão administrativa acima 

proposto ser sujeito a audiência prévia dos interessados, sendo 

estabelecido o prazo de 10 dias para permitir aos requerentes vir a 

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

assunto;------------------------------------------------------------ 

3. Se a decisão da entidade administrativa se tornar, entretanto 

definitiva – ato declaratório de caducidade – deverá proceder-se à 

apreensão e ou cassação dos respetivos Alvará de obras de construção, 

identificados no ponto um da ”Proposta” desta informação, sendo tal 

medida devidamente operacionalizada pelo Setor de Fiscalização 

Municipal, afeto à Divisão de Administração e Fiscalização nos termos 

do disposto no art.º 79º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e 

ulteriores alterações.---------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 20.05.2019:--------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente sejam proferidos 
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competentes despachos, no sentido de a Câmara Municipal adoptar um 

projecto de decisão nos termos do preceituado na alínea d), do n.º 3, 

do artigo 71.º, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 

conducente à declaração de caducidade das licenças emitidas no âmbito 

das operações urbanísticas descriminadas na alínea 1), do item “B – 

PROPOSTA”, deste documento.------------------------------------------ 

Neste contexto, dever-se-á, de seguida, notificar os titulares dos 

referidos processos administrativos, nos termos do preceituado nos 

artigos 120.º e seguintes, do Código de Procedimento Administrativo, 

para, querendo, virem a processo, num prazo de 10 dias, dizer o que 

se lhes oferecer sobre o sentido do projecto de decisão acima 

preconizado.-------------------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.22. ------------------------------------- 

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 2019.05.22. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.6. CADUCIDADE, NOS TERMOS DO N.º 2, DO ARTIGO 71º, DO D.L. N.º 

555/99, DE 16 DE DEZEMBRO E DEMAIS ALTERAÇÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 

DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS 

DATADA DE 15.05.2019. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Existem diversos processos que deram entrada nestes serviços, e que 

foram analisados tecnicamente, em tempo oportuno e caso a caso, tendo 

sempre em conta o enquadramento legal para cada um deles, mas que não 

tiveram a sequência normal.------------------------------------------ 

2- ENQUADRAMENTO---------------------------------------------------- 

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, 

caduca se no prazo de um ano a contar da notificação do ato de 

licenciamento, não for requerida a emissão do respetivo alvará, 

conforme o previsto nos termos do artigo 71.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação.----------------------------------------- 

3- ANÁLISE/PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------- 

Até à presente data, e dentro do prazo que a lei determina para 

apresentarem os elementos essenciais à emissão de competente alvará, 

não foi dado cumprimento ao despacho superior que aprovou os atos de 

licenciamento, em diversos processos, todos abaixo identificados na 

presente informação, cujo teor se dá aqui por integralmente 

reproduzido para os efeitos legais.---------------------------------- 

Propõe-se que sejam submetidos a deliberação de Câmara Municipal os 

processos abaixo, com vista a ser declarada a caducidade dos respetivos 

processos, nos precisos termos do n.º 2, do artigo 71.º, do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e ulteriores alterações e a 

consequente cessação das operações urbanísticas, a saber:------------ 
Nome Proc.º Local da obra 
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Júlio dos Santos Morais 538/17 Quinta Fénix  - Av. Bracara Augusta - 

Santa Maria Maior 

Jorge Pinho Martins 39/17 Rua dos Aregos nº 85 - Santa Maria Maior 

Jorge António Duarte de Morais Soares 894/17 Quinta da Cera, Bloco 11 - Santa Maria 

Maior 

Luís Manuel de Jesus Pinto  119/14 Rua D. João I/ D. Afonso Terceiro - 

União das Freguesias da Madalena e 

Samaiões 

José Luís Magalhães Barroso Martins 212/12 Rua do Cruzeiro nº 6 – Charqueirão - 

Faiões 

NOS Comunicações, S.A. 344/17 Avenida  Barbosa Du Bocage e Rampa - 

União das Freguesias da Madalena e 

Samaiões 

Ricardo José dos Santos Rodrigues 384/14 Lugar de Marradinho - Maços - Nogueira 

da Montanha 

Q.F.N. - Quinta da Fonte Nova - 

Empreendimentos Imobiliários S.A 

713/16 Fonte do Leite - Loteamento 8/96 - Lote 

18 - Santa Maria Maior 

Anteros Comercial, Sociedade Comercial, 

S.A. 

76/07 Parcela Sobrante, do Loteamento "B" da 

Quinta da Estacão - Loteamento nº 1/03 

- Santa Maria Maior 

Patronato de S. José 171/11 Largo do Eiro nº 13, Artigo 730º - Vilar 

de Nantes 

António Santos Reis 269/12 Lugar do Pinoco - Arcossó 

Flaviarte, Lda. 760/16 Lugar de Vinha da Porta - São Pedro de 

Agostem 

Caso o executivo municipal venha a determinar a caducidade dos mesmos, 

poderão os interessados, segundo o n.º 5, do referido artigo 71º do 

RJUE, dizer, por escrito e num prazo não superior a 10 dias, o que se 

lhe oferecer sobre o presente sentido de decisão, à luz do disposto 

no artigo 121.º e seguintes do C.P.A.-------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 20.05.2019:--------------- 

Visto. Atentas as razões de facto e de direito alegadas na presente 

informação, sou a propor que superiormente sejam proferidos 

competentes despachos, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

um projecto de decisão conducente à declaração de caducidade das 

licenças para a realização das operações urbanísticas elencadas no 

item “3 – ANÁLISE/PROPOSTA DE DECISÃO” deste documento. Neste 

contexto, dever-se-á de seguida, notificar os titulares dos 

respectivos processos administrativos para, querendo, virem a 

processo, num prazo de 10 dias, nos termos dos artigos 121º e seguintes 

do Código de Procedimento Administrativo, dizerem o que se lhes 

oferecer sobre o sentido do projecto de decisão acima preconizado.--- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.22. ------------------------------------- 

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 2019.05.22. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.7. CADUCIDADE DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO, NOS TERMOS DO N.º 6, 

DO ARTIGO 20.º DO D.L. N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO E DEMAIS 

ALTERAÇÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 15.05.2019. --- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Existem diversos processos que deram entrada nestes serviços, e que 

foram analisados tecnicamente, em tempo oportuno e caso a caso, tendo 

sempre em conta o enquadramento legal para cada um deles, mas que não 

tiveram a sequência normal.------------------------------------------ 

2- ENQUADRAMENTO---------------------------------------------------- 

Nos termos do n.º 4, do artigo 20º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de 

dezembro e demais alterações, o interessado deve apresentar os 

projetos de especialidades e outros estudos necessários à execução da 

obra no prazo de seis meses a contar da notificação do ato que aprovou 

o projeto de arquitetura ou naquele que resultar da prorrogação 

concedida nos termos do n.º 5, do mesmo artigo, implica a suspensão 

do processo de licenciamento pelo período máximo de 6 meses, findo o 

qual é declarada a sua caducidade, após audiência prévia dos 

interessados, à luz do disposto no nº 6 do referido artigo 20º.------ 

3- ANÁLISE/PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------- 

Verificou-se que, dos vários pedidos abaixo identificados, cujo teor 

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

e dentro do prazo que a lei determina para apresentarem os projetos 

das especialidades e outros estudos necessários à execução da obra, 

não foi dado, até à presente data, cumprimento ao despacho superior 

que aprovou os projetos de arquitetura.------------------------------ 

Posto isto, propõe-se que sejam submetidos a deliberação de Câmara 

Municipal os processos de licenciamento abaixo indicados, com vista a 

ser declarada a sua caducidade, nos precisos termos do n.º 6, do artigo 

20.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e ulteriores 

alterações:--------------------------------------------------------- 
Nome Processo Local da obra 

José Manuel Batista Vieira 494/18 Rua da Escola - Oura 

Paulo Fernando Rodrigues Barros 703/18 Lugar de Padre Costa - Rua Central - Samaiões 

Ricardo Rodrigues Evangelista 744/16 Vale de Salgueiro - Vilarelho da Raia 

António Manuel Monteiro Rodrigues 650/16 Lugar da Pouleira, Lote nº 5 - Vila Verde de Oura 

Carlos Borges Pereira 309/16 Senhor do Calvário - Santa Maria Maior 

Caso o executivo municipal venha a determinar a caducidade dos mesmos, 

poderão os interessados, segundo o n.º 5, do referido artigo do RJUE, 

dizer, por escrito e num prazo não superior a 10 dias, o que se lhe 

oferecer sobre o presente sentido de decisão, à luz do disposto no 

artigo 121.º e seguintes do C.P.A.----------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 02.12.2017:--------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente sejam proferidos 

competentes despachos, no sentido de a Câmara Municipal adoptar um 

projecto de decisão nos termos do preceituado no n.º 6, do artigo 

20.º, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, conducente à 

declaração de caducidade dos actos administrativos que 

consubstanciaram a aprovação dos projectos de arquitectura das 

operações urbanísticas elencadas no item “3 – ANÁLISE/PROPOSTA DE 

DECISÃO”, deste documento.------------------------------------------ 

Neste contexto, dever-se-á, de seguida, notificar os titulares dos 

referidos processos administrativos, nos termos do preceituado nos 

artigos 121.º e seguintes, do Código de Procedimento Administrativo, 

para, num prazo de 10 dias, querendo, virem a processo dizer o que se 
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lhes oferecer sobre o sentido do projecto de decisão acima 

preconizado.-------------------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.22. ------------------------------------- 

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 2019.05.22. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.8. CADUCIDADE NOS TERMOS DO N.º 2, DO ARTIGO 71º, DO D.L. N.º 555/99, 

DE 16 DE DEZEMBRO E DEMAIS ALTERAÇÕES – OPERAÇÕES URBANÍSTICAS LEVADAS 

A EFEITO SEM CONTROLO PRÉVIO MUNICIPAL – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS 

DATADA DE 16.05.2019. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Existem diversos processos que deram entrada nestes serviços, e que 

foram analisados tecnicamente, em tempo oportuno e caso a caso, tendo 

sempre em conta o enquadramento legal para cada um deles, mas que não 

tiveram a sequência normal.------------------------------------------ 

2- ENQUADRAMENTO---------------------------------------------------- 

As operações urbanísticas de edificação previstas no artigo 102.º-A, 

do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações (RJUE), em 

articulação com o artigo 73.º-C do Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação nº 732/15, de 22 de outubro (RMUE), caducam 

se não for requerido no prazo de 30 dias úteis a contar do deferimento 

do pedido de legalização, conforme o previsto nos termos do nº 14 do 

artigo 73.º-C do RMUE e conforme o previsto nos termos do n.º 2, do 

artigo 71.º, do RJUE.------------------------------------------------ 

3- ANÁLISE/PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------- 

Até à presente data, e dentro do prazo que a lei determina para 

requerimento da emissão de competente alvará, não foi dado cumprimento 

ao despacho superior que aprovou os atos de licenciamento, nos 

processos abaixo identificados, cujo teor se dá aqui por integralmente 

reproduzido para os efeitos legais.---------------------------------- 

Propõe-se que sejam submetidos a deliberação de Câmara Municipal os 

seguintes processos, com vista a ser declarada a sua caducidade, nos 

termos do n.º 2, do artigo 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, e ulteriores alterações e a consequente cessação das 

operações urbanísticas:--------------------------------------------- 

Liliana da Costa Carvalho 78/18 Rua de Santa Ana, Lugar de Nabelhos -  Outeiro Seco 

Carlos Lopes de Azevedo 503/18 Loteamento 14/88 Lote 7, Ribalta - Outeiro Seco 

No cumprimento das disposições combinadas previstas no n.º 5, do artigo 

71.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações e 

nº 121º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, deverá 

o sentido da decisão administrativa acima proposto ser sujeito a 

audiência prévia dos interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 

dias para permitir aos requerentes vir a procedimento, por escrito, 

dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto.------------------------- 
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Se a decisão da entidade administrativa se tornar, entretanto 

definitiva – ato declaratório de caducidade – deverão encaminhar-se 

todos os processos para a Divisão de Administração e Fiscalização, 

para encetarem os procedimentos entendidos por convenientes, tendo em 

conta que os trabalhos foram realizados sem controlo prévio por parte 

da administração. --------------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 20.05.2019:--------------- 

Visto. Atentas as razões de facto e de direito alegadas na presente 

informação, sou a propor que superiormente sejam proferidos 

competentes despachos, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

um projecto de decisão conducente à declaração de caducidade das 

licenças para a realização das operações urbanísticas elencadas no 

item “3 – ANÁLISE/PROPOSTA DE DECISÃO” deste documento. Neste 

contexto, dever-se-á de seguida, notificar os titulares dos referidos 

processos administrativos para, querendo, virem a processo, num prazo 

de 10 dias, nos termos do preceituado nos artigos 121º e seguintes do 

Código de Procedimento Administrativo, dizerem o que se lhes oferecer 

sobre o sentido do projecto de decisão acima preconizado.------------ 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.22. ------------------------------------- 

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 2019.05.22. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.9. OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ N.º 1/2006, PEDIDO 

DE ALTERAÇÃO – PROCESSO N.º 11/01 – IMOANTOLIN, LDA. – LUGAR DE AREGOS, 

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ARQ.ª SUSANA FERNANDES DATADA DE 

20.05.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A firma IMOANTOLIN, LDA, através do requerimento nº 647/19 e aditado 

e completado pelo requerimento nº 768/19, referente ao processo nº 

11/01, na qualidade de proprietária de todos os lotes do loteamento 

com alvará nº 1/2006, vem solicitar uma “alteração à licença de 

operação de loteamento”, localizada na Rua dos Aregos, na freguesia 

de Santa Maria Maior.------------------------------------------------ 

2. ANTECEDENTES/ENQUADRAMENTO------------------------------------- 

2.1. Consultado os antecedentes constata-se que:-------------------- 
a) O pedido refere-se ao loteamento com alvará nº 1/2006, em nome 

de Fernando Manuel Gonçalves Fernandes Dias, onde são constituídos 7 

lotes para habitação coletiva e comercio, obras de urbanização, áreas 

de cedência ao domínio público, condicionantes de licenciamento, prazo 

para conclusão de obras e caução;------------------------------------ 

b) Em 26 de julho de 2007, o referido loteamento foi objeto de um 

primeiro aditamento, alterando as áreas destinadas a comercio e 

habitação e número de fogos permanecendo inalteradas as restantes 

especificações;----------------------------------------------------- 
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c) Em 6 de março de 2008 foi aprovado em reunião do executivo 

camarário um segundo aditamento ao referido alvará, redistribuindo 

áreas destinadas a comércio, habitação e estacionamento, mas mantendo 

áreas totais e as restantes especificações. Este segundo aditamento 

ao alvará não foi formalizado na emissão de um novo alvará, em virtude 

do enquadramento no nº 8, do artigo 27º do RJUE;--------------------- 

d) Nos anos subsequentes foram aprovados diversos pedidos de 

prorrogação para execução das obras de urbanização apresentados por 

parte do titular do alvará;------------------------------------------ 

e) Em 30 de novembro de 2017, a Câmara Municipal declarou a 

caducidade do alvará de loteamento, bem como da comunicação prévia nº 

3/11 que incidia sobre o lote nº 1, tendo como fundamento o 

incumprimento do prazo que estava estipulado para a conclusão das 

obras de urbanização e suas prorrogações, nos termos do nº 3, do artigo 

71º do DL. 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual;----------- 

f) Em 16 de abril de 2019, acionamento da garantia bancária no valor 

de 453.729,68€, com o objetivo da Câmara Municipal se substituir ao 

loteador para efetuar as obras de urbanização, de acordo com o artigo 

84º do RJUE;--------------------------------------------------------- 

g) A 4 de outubro de 2018, reunião de Câmara aprova adjudicação das 

obras de urbanização;------------------------------------------------ 

h) Em 21 de janeiro de 2019, reunião de Câmara aprova suspensão da 

empreitada;--------------------------------------------------------- 

i) Em 21 fevereiro de 2019, reunião de trabalho do qual foi lavrado 

Auto de Diligência constante do processo e respetivo despacho de 

homologação superior, onde foram estabelecidas superiormente algumas 

condições à intenção de alteração demostrada pelo agora requerente;-- 

j) A 22 de março de 2019, a fima IMOANTOLIN, LDA entregou o 

requerimento nº 647/19 solicitando a alteração do loteamento;-------- 

k) Uma vez que a solução urbanística apontada nesse requerimento, 

introduzia uma bolsa de estacionamento para uso privativo dos lotes 

na área antes cedida para espaços verdes a poente, que numa primeira 

análise não introduzia um desenho urbano de qualidade e de 

funcionamento, foi sugerido alterar este ponto, bem como solicitar 

alguns elementos.--------------------------------------------------- 

l) A coberto do requerimento nº 768/19, a requerente apresentou um 

aditamento ao projeto redimensionando e reafectando em termos de 

dominialidade a bolsa de estacionamento já prevista no loteamento a 

nascente, bem como entregou alguns traçados gerais das infraestruturas 

vertidos sobre a planta de síntese.---------------------------------- 

3. INSTRUÇÃO------------------------------------------------------ 

3.1. A acompanhar o requerimento nº 647/19 são entregues os seguintes 
elementos:---------------------------------------------------------- 

a) CD;-------------------------------------------------------------- 
b) Termo de responsabilidade do coordenador de projeto acompanhado de 
declaração da ordem dos engenheiros técnicos (Eng.º Artur Alfredo 

Duarte Dias);------------------------------------------------------- 

c) Termo de responsabilidade da autora do projeto de arquitetura, 
acompanhada de certidão ordem dos arquitetos acompanhada de seguro de 

responsabilidade civil (Arq.ª Lúcia Maria de Leão Persegani);-------- 

d) Certidões da conservatória de registo predial (CCRP nº 229 a 235, 
correspondentes aos lotes 1 a 7, em nome de “Empenho e surpresa, 

Lda.”), acompanhadas de certidão permanente da empresa requerente;--- 

e) Fichas estatísticas do INE;-------------------------------------- 
f) Declaração de compatibilidade entre formato papel e formato digital 
(Eng.º Artur Alfredo Duarte Dias);----------------------------------- 
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g) Memória descritiva e justificativa;------------------------------ 
h) Peças desenhadas:------------------------------------------------ 
a. Planta de localização e enquadramento;--------------------------- 
b. Planta de condicionantes do PDM; -------------------------------- 
c. Planta de ordenamento do PDM;------------------------------------ 
d. Levantamento topográfico;---------------------------------------- 
e. Planta de síntese existente;------------------------------------- 
f. Planta de síntese proposta;-------------------------------------- 
g. Planta de síntese alterações;------------------------------------ 
h. Planta de cedências propostas;----------------------------------- 
i. Perfis – propostos----------------------------------------------- 
j. Fichas de lotes-------------------------------------------------- 

i) Relatório de conformidade com o Regulamento Geral do Ruido, 

acompanhado de termo de responsabilidade (Eng.º Artur Alfredo Duarte 

Dias);-------------------------------------------------------------- 

j) Planta acessibilidades (Arq.ª Lúcia Maria de Leão Persegani).---- 
3.2. Como o requerimento nº 768/19, vêm aditar e completar com os 
seguintes elementos------------------------------------------------- 

a) Planta de síntese incluindo os traçados gerais das redes de 

abastecimento de água e de saneamento e de energia elétrica;--------- 

b) Planta com as áreas de cedências existentes/aprovadas e 

propostas; --------------------------------------------------------- 

c) Escrituras;---------------------------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

4.1. Nos Instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 
a) Segundo a Planta de ordenamento do PDM de Chaves os prédios em 

questão localizam-se em Espaços Classe 1- Espaços urbanos e 

urbanizáveis, da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves.------------------- 

b) De acordo com a planta de ordenamento do mesmo IGT sobre os 

prédios não impende nenhuma servidão ou restrição de utilidade 

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

4.2. No regime jurídico--------------------------------------------- 
É requerida uma alteração à licença, nos termos do artigo 27º, do 

Regime de Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), Decreto – Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro e subsequentes alterações.------------- 

5. DESCRIÇÃO DO PEDIDO-------------------------------------------- 

5.1. No terreno objeto de intervenção encontra-se uma obra inacabada, 
bem como um muro de suporte no limite sul com alguma dimensão.------- 

5.2. O alvará de loteamento nº 1/2006 prevê sumariamente:----------- 
a) Lotes - Criação de 7 lotes para habitação coletiva e comércio no 
piso térreo, edifícios com 4 pisos acima da cota de soleira;--------- 

b) Áreas espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas – 
Cedência para o domínio municipal um arruamento de acesso aos lotes a 

partir da rua dos Aregos com entroncamento em rotunda e acabando em 

rotunda (cul-de-sac), bem como um parque de estacionamento a partir 

da rua dos Aregos. Sendo completado por áreas verdes equipadas onde 

se incluía um parque infantil.--------------------------------------- 

5.3. O pedido em apreciação prevê a manutenção das linhas gerais que 
estavam previstas no alvará de loteamento com ajustamentos e 

alterações na sua globalidade:--------------------------------------- 

a) Lotes - Diminuição do número de lotes de 7 para 4, mantendo o 
número de pisos, alterando a sua dimensão, alterando o uso de habitação 

e comércio para habitação, implantação e demais especificações. Prevê 

criação de parque de estacionamento descoberto a nascente para uso 

privativo dos lotes;------------------------------------------------- 

b) Áreas espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas –
reajustamento do arruamento de acesso aos lotes e da rotunda final 
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(cul-de-sac), relocalização do parque infantil, relocalização do 

acesso automóvel aos lotes. ----------------------------------------- 

6. ANÁLISE DO PEDIDO---------------------------------------------- 

6.1. Legitimidade da requerente para efetuar o pedido:-------------- 
a) O pedido é efetuado pela requerente enquanto proprietária de 

todos os lotes, incidindo sobre a área dos mesmos lotes bem como sobre 

as áreas já cedida para o domínio público municipal como o alvará nº 

1/2006;------------------------------------------------------------- 

b) Paralelamente, foi declarada a caducidade do alvará de loteamento 

nº 1/2006, tendo já o Município acionado a caução para executar as 

obras de urbanização substituindo-se ao titular, com vista à posterior 

emissão oficiosa do alvará;------------------------------------------ 

c) Face ao exposto, sem prejuízo da análise dos demais aspetos do 

processo, deverá ser reconhecida pelo Executivo Municipal a aceitação, 

ou não, bem como a pertinência da proposta de alteração agora 

apresentada.-------------------------------------------------------- 

6.2. Especificações dos lotes:-------------------------------------- 
a) Como já foi referido a proposta mantem as linhas gerais do 

loteamento nº 1/2006 mas altera na sua globalidade todas as 

especificações, a baixo apresenta-se as diferenças entre as 

especificações do 2º aditamento ao alvará de loteamento nº 1/2006 e o 

quadro com as alterações agora propostas:---------------------------- 

b) Resumidamente propõem-se as seguintes alterações:-------------- 

 
c) Criação de 4 lotes -  destinados maioritariamente a habitação 

coletiva 10.769,50m2 (a área de comércio corresponde a 207,00m2 no 

lote nº 1), totalizando uma área de lotes de 3.544,00 m2, e 1.164,00m2 

de área de estacionamento de uso privativo dos mesmos lotes- 

totalizando 4.708,00m2;--------------------------------------------- 

d) As áreas de cedência para o domínio público Municipal, 

distribuem-se em 6.388,15m2 para espaços verde e de utilização 

coletiva onde se inclui o parque infantil e 3.541,85 m2 de 

infraestruturas-  totalizando 9.930,00 m2.--------------------------- 

6.3. Relativamente aos parâmetros urbanísticos: -------------------- 
a) As propostas agora apresentadas mantêm a cércea anteriormente 

aprovada de 4 pisos acima da cota de soleira e um piso abaixo da mesma, 

mantendo a filosofia do aprovado no alvará de loteamento nº 1/2006;-- 

2º Aditamento Proposta de alteração

14 638,00 14 638,00

Área espaços verdes ou de utilização coletiva 3 349,21 6 388,15

Infraestruturas 7 022,67 4 705,86

Equipamentos 0,00 0,00

ÁREA TOTAL 10 371,88 11 094,01

% 71 76

Área espaços verdes ou de utilização coletiva 3 349,21 6 388,15

Infraestruturas 7 022,67 3 541,85

Equipamentos 0,00 0,00

ÁREA TOTAL 10 371,88 9 930,00

% 71 68

Número de lotes 7 4

lotes 4 266,12 3 544,00

domínio privativo lotes 0,00 1 164,00

TOTAL 4 266,12 4 708,00

abaixo cota soleira 1 1

acima cota soleira 4 4

13 840,85 14 520,50

Habitação 7 546,20 10 769,50

Comércio 2 130,50 207,00

Garagem 4 164,15 3 544,00

51 86

Área de

Número de fogos

Área total do loteamento

Área bruta de construção máxima

Número de pisos

Área de lotes

Área destinada a 

Áreas de Cedências
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b) Prevê uma diminuição da área de implantação e da área de 

impermeabilização, enquadrando-se no entanto nos parâmetros definidos 

no atual regulamento do PDM para a classe de solo em que se insere o 

terreno;------------------------------------------------------------ 

a) Relativamente aos estacionamentos, ---------------------------- 

i. Em termos de estacionamentos privados, são previstos em cave no 

interior de cada um dos lotes 122 lugares, e ainda a reafectação em 

termos de dominialidade, e redimensionamento do parque de 

estacionamento a nascente para uso privativo dos lotes com 58 lugares, 

incluindo 3 lugares destinados a pessoas com mobilidade condicionada, 

totalizando 180 lugares de estacionamento. -------------------------- 

ii. Prevê 36 lugares de estacionamentos públicos no arruamento, dando 

cumprimento à portaria nº 216-B/2008, de 3 de março em termos de 

estacionamentos públicos, tal como previsto na alínea b), do nº 2, do 

regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------- 

c) Dá ainda cumprimento às alíneas a) e b), do nº 4, do artigo 20º 

do regulamento do PDM relativo às áreas para espaços de circulação, 

espaços verdes e de utilização coletiva.----------------------------- 

6.4. Cedências, nos termos do artigo 21º do regulamento do PDM: ---- 
d) Tendo em conta que o pedido de alteração agora apresentado, prevê 

a manutenção da área total a lotear, não se considera haver lugares a 

cedências nos termos da alínea a) e da alínea c), do nº 2, do artigo 

21º, do regulamento do PDM;------------------------------------------ 

e) Uma vez que é previsto o aumento da área bruta de construção 

proposta, de acordo com a alínea b), do nº 2, do artigo 21º do referido 

regulamento, deverá ser cedida 25% da área bruta de construção para 

equipamentos públicos, calculada entre a diferença da área de 

construção aprovada e a proposta (10.976,50 m2-9.676,70m2= 1.299,80m2) 

- de acordo com o apresentado pelo requerente correspondem a 324,95 

m2. ---------------------------------------------------------------- 

6.5. Compensações ao município aplicando a formula do artigo 30º do 
“Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela 

Realização de Operações Urbanísticas”, (considerando que o índice de 

construção da operação urbanística 0,74m2/m2):----------------------- 

a) Pela área não cedida para equipamento público, ao abrigo da 

alínea b), do nº 2, do artigo 21º, do regulamento do PDM- 324,95 m2:- 

 
b) Pela diferença entre a área cedida para o domínio municipal com 

a emissão do alvará (10.371,88m2) e a área de cedência agora proposta 

(9.930,00m2)- 441,88 m2:--------------------------------------------- 

 
c) Assim, de acordo com o artigo 28º a 30º, do “Regulamento Municipal 

de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações 

Urbanísticas” deverá o Município ser compensado em função do resultado 

do somatório dos pontos anteriores (14.388,79€ + 19.566,45€), 

totalizando 33.955,23 €.--------------------------------------------- 

6.6. Alteração à execução das obras de urbanização:----------------- 
f) Arruamento e cul-de-sac– foram ajustados com um traçado 

semelhante ao previsto;---------------------------------------------- 

g) Espaços verdes- com necessidade de afinação, a promover com 

projeto de arranjos exteriores/arquitetura paisagística. Não se 

C L K A' V

1 0,90 0,20 324,95 492,00

Chaves- densidade média

14 388,79 €

C L K A' V

2 0,90 0,20 441,88 492,00

Chaves- densidade média

19 566,45 €
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inconveniente à relocalização do parque infantil para sul tendo em 

conta as cotas propostas; ------------------------------------------- 

h) Os traçados gerais das infraestruturas apresentados foram 

analisados internamente pela Eng.º Conceição Martins, que efetuou a 

análise conforme informação/mensagem de correio eletrónico anexo que 

deverá ser respeitado integralmente.--------------------------------- 

i) Esta alteração afeta todas as redes de infraestruturas de todos 

os projetos de obras de urbanização anteriormente aprovados;--------- 

j) Uma vez que foi determinado superiormente prazos para a execução 

da empreitada, prazo esse já ultrapassado, sugere-se que, logo que as 

alterações à operação de loteamento estejam aprovadas, entregar com a 

maior brevidade os respetivos projetos de obras de urbanização.------ 

k) Em função da eventual diferença de valores para a execução das 

obras de urbanização, poderá haver lugar à prestação da caução, de 

acordo com o artigo 54º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação. ---------------------------------------------------- 

6.7. Relativamente à consulta pública, considerando que, nos termos 
do disposto no n.º 2 do artigo 27º, do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 

de dezembro, na sua redação atual, a alteração à licença de operação 

de loteamento só é precedida de consulta pública, quando a mesma esteja 

prevista em regulamento municipal ou quando sejam ultrapassados os 

limites definidos no n.º 2, do artigo 22.º do referido diploma legal, 

o que não se verifica no caso em apreciação.------------------------- 

6.8. Relativamente à auscultação dos demais proprietários dos lotes, 
nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, do Decreto acima 

referido, em articulação com o n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação, a alteração à licença de 

operação de loteamento não pode ser aprovada se ocorrer se ocorrer 

oposição escrita dos titulares da maioria da área dos lotes constantes 

do alvará, situação que não se verifica no caso em apreciação, uma vez 

que a requerente é a proprietária da totalidade dos lotes.----------- 

7. CONSIDERAÇÕES DA PROPOSTA DE DECISÃO--------------------------- 

7.1. Considerando que o alvará de loteamento nº 1/2006 criou 7 lotes 
de habitação coletiva e comércio bem como cedeu para o domínio público 

municipal áreas para infraestruturas e espaços verdes;--------------- 

7.2. Considerando que o alvará de loteamento nº 1/2006 se encontra 
caducado em virtude da não execução das obras de urbanização nos prazos 

previstos;---------------------------------------------------------- 

7.3. Considerando que a Câmara Municipal se encontra a executar as 
obras de urbanização, substituindo-se ao titular do loteamento, de 

acordo com o artigo 84º do RJUE, com o acionamento da respetiva caução, 

tendo decidido suspender temporariamente a execução das mesmas para 

ajustamento do projeto às condições encontradas no terreno;---------- 

7.4. Considerando a que a proposta agora apresentada pelo proprietário 
de todos os lotes incide sobre os lotes, bem como sobre as áreas já 

cedidas para o domínio público municipal com o alvará de loteamento 

nº 1/2006, situação em que o Município deverá reconhecer a pertinência 

da intervenção;----------------------------------------------------- 

7.5. Considerando que a proposta apresentada mantem as linhas gerais 
do loteamento com alvará nº 1/2006, entretanto caducado, mas altera 

as especificações conforme acima descrito;--------------------------- 

7.6. Considerando que a haver aprovação do projeto de loteamento 

deverão ser entregues as alterações aos projetos das obras de 

urbanização, com vista à sua execução, com as correções conforme 

informação/mensagem de correio eletrónica anexa a esta informação;---  
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7.7. Considerando que os eventuais encargos decorrentes desta 

alteração deverão ficar salvaguardados, nomeadamente com a prestação 

de caução nos termos do artigo 54º do Regime Jurídico;--------------- 

7.8. Considerando que o pedido se encontra instruído com os elementos 
mencionados na Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, e com o 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------- 

8. PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 

Face ao exposto, propõem-se superiormente a seguinte estratégia 

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

a) Em primeiro lugar, julga-se que deverá ser submetida à 

consideração do Executivo Municipal o reconhecimento e aceitação, ou 

não, da proposta de alteração agora apresentada;--------------------- 

b) Caso se entenda superiormente aceitar a proposta de alteração 

como pertinente e oportuna, estar-se-á em condições de propor que 

superiormente seja adotada a deliberação no sentido de deferir o pedido 

de alterações à licença, solicitado nos termos do artigo 27º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual;------ 

c) Seguidamente, deverá a requerente apresentar os projetos de 

alteração das obras de urbanização, propondo-se para o efeito o prazo 

de 30 dias, incorporando já as correções propostas pela Eng.º Conceição 

Martins, de 20 de maio de 2019, na informação/mensagem de correio 

eletrónico anexa à informação;--------------------------------------- 

d) Informa ainda que deverão ser liquidadas as correspondentes taxas 

previstas pelo artigo 117.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro na sua redação atual, e ainda as compensações pelas áreas não 

cedidas, as quais se encontram estabelecidas no “Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações 

Urbanísticas”. ----------------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 02.05.2019:--------------- 

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 alterações à 

licença do loteamento titulado pelo alvará de loteamento n.º 1/2006, 

nos termos e para os efeitos preconizados no item “8. Proposta de 

Decisão”, deste documento.------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.22. ------------------------------------- 

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 2019.05.22. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.10. PEDIDO DE CRIAÇÃO DE LUGAR DE ESTACIONAMENTO – PROCESSO N.º 

179/19 – CPCJ DE CHAVES – LARGO DO PICADEIRO, FREGUESIA DE SANTA MARIA 

MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE DO SR. ENG.ª 

BRUNO RUA DATADA DE 05.04.2019. ------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 
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A presente informação visa dar resposta ao solicitado, pela Sra. 

Cidália Mocho Alves, Presidente da CPCJ (Comissão de proteção de 

crianças e jovens) de Chaves, Cecília Alves. O pedido foi registado 

com o n.º de requerimento 477/19, relativo ao processo n.º 179/19.--- 

A solicitação referida, consiste no pedido de solução para facilitação 

de um lugar de estacionamento nas imediações das instalações do CPCJ 

de Chaves, no Largo do Picadeiro, na freguesia de Santa Maria Maior, 

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

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA --------------------------------- 

De acordo com o disposto na alínea c) do artigo 9.º do “Regulamento 

geral das zonas de estacionamento privativo para veículos automóveis 

em domínio público”, aprovado em reunião de Câmara de 3 de Maio de 

2004, o pedido de um lugar de estacionamento privativo em espaço 

público formulado está isento do pagamento de taxas previstas no artigo 

8.º do regulamento supracitado.-------------------------------------- 

É entendimento destes serviços que de fato a pressão existente no 

local, relativamente ao estacionamento é bastante elevada, pelo que 

atendendo à importância social da entidade e às atividades aí 

desenvolvidas, se justifica o deferimento do pedido no período 

compreendido entre as 9 ás 19 horas, destinado ao estacionamento de 

viaturas ao serviço da CPCJ.----------------------------------------- 

2.1. Após deslocação ao local, e atendendo às disposições legais 

previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo 

Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem como no 

Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro, 

estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e tendo em conta o fim 

em vista, que devem ser implementadas as seguintes medidas/ações, 

representadas graficamente nas peças desenhadas em anexo:------------ 

a) No Largo do Picadeiro junto ao acesso à esquadra da PSP: Colocação 

de um (1) sinal de código H1A (Estacionamento autorizado), com um (1) 

painel indicador de aplicação “CPCJ” modelo n.º 10b, um (1) painel 

indicador de periodicidade “DIAS ÚTEIS DAS 9 às 19h” modelo n.º 7d e 

execução de marca rodoviária M14A (linha contínua amarela com 0,1m de 

largura).----------------------------------------------------------- 

2.2. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 150,00€ (cento e 

cinquenta euros), aproximadamente.----------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO   

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia 

municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar posturas e 

regulamentos com eficácia externa do município.---------------------- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------- 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal.--------------------------------------------- 

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

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 
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agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------- 

b) Notificar o Presidente da freguesia de Santa Maria Maior, o 

Senhor Hugo Silva, da decisão que recaiu sobre a presente informação;- 

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante da Esquadra de Trânsito da Polícia 

de Segurança Pública de Chaves, do teor da presente informação técnica 

e respetivos anexos;------------------------------------------------- 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SR. ENG.º ABEL 

TEIXEIRA PEIXOTO, DE 09.04.2019:------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Atento os fundamentos nela expressos, sou a propor que, nos termos da 

mesma, seja superiormente proferida decisão administrativa conducente 

(i) à aprovação da proposta exarada no ponta 2 e (ii)ao sancionamento 

da estratégia procedimental enunciada no ponto 4. À consideração do 

Sr. Diretor do Departamento de Coordenação Geral.-------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.22. ------------------------------------- 

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 

2019.05.22. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.11. RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO, PEDIDO DE 

APROVAÇÃO DE PROJECTO DE ARQUITETURA – PROCESSO N.º 466/18 – FERNANDO 

PAULO ROSA CHAVES – RUA TENENTE VALADIM N.º 63/69, FREGUESIA DE SANTA 

MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 13.05.2019. ---- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Introdução ------------------------------------------------------ 

A pretensão incidiu sobre a apresentação de projeto de arquitetura 

para reconstrução e ampliação de um edifício existente composto por 2 

pisos, r/c e andar, pretendendo ampliar para 3 pisos com aproveitamento 

do sótão para arrumos, localizando-se na Rua Tenente Valadim n.º 63/69, 

Santo Amaro, Freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves--------------- 

II – Antecedentes---------------------------------------------------- 

O requerente possui alvará de licença de obras de demolição n.º 101/17, 

válida até 10/01/2018, referente ao edifício sito na Rua Tenente 

Valadim n.º 63/69, Santo Amaro, Freguesia de Santa Maria Maior, em 

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

Através do requerimento n.º 1258/18 apresenta projeto de arquitetura 

para reconstrução de um edifício composta por 2 pisos, r/c e andar, e 

aproveitamento do sótão para arrumos, com área de construção proposta 

de 308,30 m2, e sobre o qual recaiu a informação técnica de 27/07/2018. 

Através do requerimento n.º 2593/18 apresenta projeto de 

arquitetura/alterações para reconstrução e ampliação de um edifício 

existente (composto por 2 pisos, r/c e andar) para uma edificação 

composta por 3 pisos com aproveitamento do sótão para arrumos, com 

área bruta de construção de 643,00 m2, tendo sido proposto o 

indeferimento conforme informação técnica de 26/02/2019, e presente 

em reunião do executivo municipal a 04/03/2019.---------------------- 

III – Analise Processual--------------------------------------------- 

Em reunião de câmara, realizada em 04 de março do corrente ano, sob a 

INFORMAÇÃO nº 361/SCOU/2019, o Executivo deliberou por unanimidade, 

indeferir o pedido de reconstrução e ampliação de um edifício existente 

(composto por 2 pisos, r/c e andar) para uma edificação composta por 

3 pisos com aproveitamento do sótão para arrumos, com área bruta de 

construção de 643,00 m2 e sob o requerimento nº 2593/18.------------- 

Nos termos do disposto nos artigos 121º e 122º do Código de 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 

7/1, foi dado ao interessado o prazo de 10 dias para, em audiência 

prévia vir a processo dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da 

decisão.------------------------------------------------------------ 

A notificação foi realizada nos termos do disposto na alínea b) e c) 

do artigo 112º do Código de Procedimento Administrativo, no dia 

21/03/2019.--------------------------------------------------------- 

Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar sobre o 

sentido da deliberação que recaiu sobre a INFORMAÇÃO nº 361/SCOU/2019. 

IV – Proposta de Decisão--------------------------------------------- 

Decorrido o prazo concedido através do despacho praticado no dia 

04/03/2019 e uma vez que o interessado não veio a processo, até à 

presente data, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido provável 

da decisão constante na informação técnica nº 361/SCOU/2019, de 

26/02/2019, pelo que se propõe que superiormente seja proferida 

decisão definitiva no sentido do indeferimento do pedido, nos termos 

dos artigos 126.º e 127.º, do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 15.05.2019:--------------- 

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 indeferimento do projecto de 

arquitectura da operação urbanística em presença (Reconstrução e 
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ampliação de um edifício de habitação colectiva e comércio, sita no 

gaveto formado pelas Avenidas Tenente Valadim e de Santo Amaro, em 

Chaves), nos termos e para os efeitos preconizados no item “IV – 

Proposta de decisão”, deste documento.------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.22. ------------------------------------- 

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 2019.05.22. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.12. CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS, PEDIDO DE APROVAÇÃO 

DE PROJETO DE ARQUITETURA – PROCESSO N.º 175/17 – FILIPE MALDONADO 

PINTO – LUGAR DE LAMA CERDEIRA, TRAVANCAS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

TRAVANCAS E RORIZ – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 13.05.2019. ---- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Introdução------------------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 993/19, o requerente vem apresentar 

elementos referentes ao processo n.º 175/17 , relativo à  construção 

de um Núcleo de Produção de Suínos ao ar livre, localizando-se no 

lugar de Lama Cerdeira-Travancas, União das Freguesias de  Travancas 

e Roriz, em Chaves. ------------------------------------------------- 

II – Antecedentes---------------------------------------------------- 

O Sr. Filipe Maldonado Pinto possui informação previa aprovada em 

reunião de Camara de 22/03/2018, respeitante a construção de Núcleo 

de Produção de Suínos em regime de produção intensiva ao ar livre- 

Classe 2- . Faz parte ainda um armazém de apoio à exploração pecuária 

com área de 463,20 m2.----------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 270/19 e 349/19, apresenta projeto de 

arquitetura para construção de um Núcleo de Produção de Suínos ao ar 

livre e de uma edificação composta por 1 piso, com área bruta de 

construção 463,30 m2 destinado a armazém de apoio à atividade pecuária 

e sobre o qual recaiu a informação técnica n.º 291/SCOU/2019.-------- 

Através do requerimento n.º 871/19, o requerente vem apresentar 

elementos nomeadamente, e sobre a qual recaiu a informação técnica n.º 

729/SCOU/2019.------------------------------------------------------ 

III – Localização---------------------------------------------------- 

O pedido efetuado localiza-se no lugar de Lama Cerdeira-Travancas, 

União das Freguesias de Travancas e Roriz, em Chaves.---------------- 

IV- Enquadramento Urbanístico---------------------------------------- 

4.1-1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 175/17 

– a edificação localiza-se de acordo com o Plano Diretor Municipal 

(PDM) em vigor, na Classe 4- Espaços Agrícolas e Florestais, na 

Categoria 4.3- Espaços Agroflorestais e Subcategoria 4.3.A- Espaços 

Agroflorestais Comuns. ---------------------------------------------- 

4.1.2- Alteração e Republicação do Regulamento do PDM de Chaves, 

publicada em Diário da República, 2.ª Série, N.º 76, através do Aviso 

n.º 5233/2018, em 18/04/2018.---------------------------------------- 
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4.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação---------------------------------------------------------- 

O processo n.º 175/17 enquadra-se no preceituado no n.º 4 do artigo 

20.º do  Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE) e o disposto na 

Portaria 113/2015, de 22 de Abril.----------------------------------- 

4.3- Regulamentos Municipais----------------------------------------- 

O processo n.º 175/17, enquadra-se no disposto no n.º2 do artigo 5.º 

do Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE).--------------------------- 

V – Responsabilidade------------------------------------------------- 

O projeto de arquitetura está instruído nos termos e disposto no n.º 

8 do artigo 20.º do RJUE, constituindo assim, garantia bastante do 

cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis.----------- 

VI – Caracterização e Análise da Pretensão--------------------------- 

Através do requerimento n.º 270/19 e 349/19, apresenta projeto de 

arquitetura para construção de um armazém de apoio à atividade pecuária 

e destinado a Núcleo de Produção de Suínos ao ar livre e de uma 

edificação composta por 1 piso, com área bruta de construção 463,30 

m2.----------------------------------------------------------------- 

Consta do processo além do projeto de arquitetura os elementos 

solicitados através da informação técnica n.º 291/SCOU/2019, 

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

►Cópia da certidão de registo predial, registo n.º 1853/20190403, 

confrontando a Norte com caminho público e Floresta;----------------- 

►Planta com a delimitação do artigo matricial e sobre o qual se 

projetam as edificações;--------------------------------------------- 

►Memória descritiva e justificativa, omissa relativamente 

infraestruturas existentes, nomeadamente acessos viários, agua, 

saneamento, eletricidade e gestão de resíduos (efluentes).----------- 

►O projeto de arquitetura deverá fazer referencia, a todas as 

edificações que pretende edificar;----------------------------------- 

►Parecer da entidade que faz referencia a DRAP-Norte;---------------- 

No levantamento topográfico apresentado, o proponente delimita o 

terreno na sua globalidade, isto é, vários artigos perfazendo uma área 

de 3,3 há.----------------------------------------------------------- 

A memória descritiva e justificativa, refere que a pretensão do 

requerente, construção de um Núcleo de Produção de Suínos ao ar livre, 

reporta-se ao artigo matricial 8586 e com área de 9460,00 m2, ladeado 

por artigos que o proponente adquiriu e que correspondem a uma área 

de 3,3 ha.----------------------------------------------------------- 

A memória descritiva e justificativa menciona que relativamente às 

infraestruturas os seguinte:----------------------------------------- 

•O abastecimento de energia elétrica é feito através de abastecimento 

fotovoltaico com baterias;------------------------------------------- 

•O abastecimento de água é feito através de nascente e levada por 

gravidade;---------------------------------------------------------- 

•O acesso é feito através de um caminho público existente na 

confrontação a Norte;------------------------------------------------ 

•As águas residuais (dos sanitários existentes) serão encaminhadas 

para fossa séptica, a construir.------------------------------------- 

O parecer emitido pela DRAP-Norte – Decisão Final -Proc.º n.º 

DL225972017 de 30/11/2017, a 08/11/2018, consta parecer favorável 

condicionado às imposições constantes nos pareceres das entidades 

consultadas e que constam em anexo.---------------------------------- 

VII – Considerações da Proposta de Decisão--------------------------- 

Considerando que o projeto de arquitetura apresentado, respeita o 

disposto no n.º 1 do artigo 20.º do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro 

(RJUE), bem como fazem parte os Elementos instrutórios III, constantes 



                                                                F. 258 

                                                                  _____________________ 
 

do n.º 15 do Anexo I, da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, 

enquadrando-se ainda nos parâmetros urbanísticos referidos no 

Regulamento do PDM alterado e republicado em DR.--------------------- 

Considerando que o projeto de arquitetura apresentado se adequa com 

as normas legais e regulamentares em vigor, bem como se enquadra nos 

parâmetros urbanísticos referidos no Regulamento do PDM alterado e 

republicado em DR e o uso proposto de Suinicultura;------------------ 

Considerando que a edificação insere-se no preceituado na alínea a) 

do n.º1 do artigo 35.º e ainda o disposto no artigo 36.º da alteração 

ao regulamento do PDM, 0,25 x 9 460,00 m2 = 2365,00 m2> 463,30m2 (área 

bruta a construir), sendo a proposta  de 463,30 m2. ----------------- 

Artigo 35.ºUsos supletivos------------------------------------------- 

1 -  Para além dos casos referidos no n.º 4 do artigo anterior, nos 
espaços que integram esta classe e suas categorias só poderão ser 

autorizadas, como usos supletivos do uso dominante, as atividades, 

edificações, instalações e infraestruturas a seguir enumeradas:------ 

a) Instalações diretamente adstritas às explorações agrícolas, 

pecuárias, silvo-pastoris ou florestais;----------------------------- 

Artigo 36.ºInstalações adstritas às explorações---------------------- 

As instalações adstritas às explorações agrícolas, pecuárias, silvo-

pastoris ou florestais só poderão ser autorizadas se cumprirem os 

seguintes requisitos, cumulativamente com as regras gerais constantes 

do artigo anterior:-------------------------------------------------- 

1) Instalações de apoio às atividades agrícola, silvo-pastoril ou 

florestal que não se destinem a albergar animais – a área total de 

construção deste tipo de edificações não poderá exceder os seguintes 

valores, em função do valor A da área da parcela em que se localizem:- 

a) 25% x A, se A não exceder 1000 m2;----------------------------- 

b) 250 m2 + 10% (A - 1000 m2), se A for superior 1000 m2;---------- 

2) Instalações agropecuárias – a edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas ou quaisquer outras instalações para criação de gado 

ou alojamento de animais cumprirá as seguintes regras:--------------- 

a) Devem implantar-se, preferencialmente, em parcelas pertencentes 

à categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local;------- 

b) A sua localização e implementação cumprirão todos os 

condicionamentos legais aplicáveis a cada caso, tendo ainda de 

garantir, quando outros parâmetros não estiverem legal ou regularmente 

estabelecidos,  um afastamento mínimo de 200 m, quando se trate de 

instalações de suínos ou caprinos, e 100 m, nas restantes explorações, 

às linhas limites dos aglomerados – classe de espaços urbanos e 

urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações existentes, 

licenciadas, ou previstas em projetos de ordenamento urbano plenamente 

eficazes, excepto aquelas que se destinem exclusivamente a atividades 

agrícolas, agropecuárias ou florestais;------------------------------ 

c) As parcelas onde se localizam deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro destas edificações e as estremas da 

parcela nunca seja inferior a 10 m;---------------------------------- 

d) As edificações desenvolver-se-ão num só piso acima do solo;---- 

e) Sem prejuízo do disposto nas duas alíneas anteriores, a área 

bruta de construção máxima admissível para o conjunto edificado é a 

que corresponder à aplicação do Ic = 0,25 m2/m2 à área da parcela;--- 
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Considerando ainda, que consta do processo os termos de 

responsabilidade ao nível do projeto de arquitetura e especialidades, 

em conformidade legal e regulamentar, garantia bastante do cumprimento 

das normas legais e regulamentares aplicáveis.----------------------- 

Considerando que possui as infraestruturas necessárias, nomeadamente, 

rede de abastecimento de água, através de nascente, saneamento através 

de fossa estanque, e rede de abastecimento de eletricidade será 

executada em células fotovoltaicas e arrumamento em terra batida.----  

Considerando que o projeto de arquitetura apresentado se adequa com 

as normas legais e regulamentares em vigor, nomeadamente a inserção 

urbana, com o regulamento do PDM.------------------------------------ 

Considerando que o projeto de arquitetura teve prévio parecer das 

entidades intervenientes no licenciamento, conforme parecer emitido 

pela DRAP-Norte – Decisão Final -Proc.º n.º DL225972017 de 30/11/2017, 

a 08/11/2018, no qual se encontram condicionantes que o requerente 

deve cumprir no projeto de execução. -------------------------------- 

Neste contexto e de acordo com supra citado, conclui-se que :-------- 

►A pretensão do requerente encontra-se devidamente instruída; ------- 

►O projeto apresentado cumpre as condições definidas no RMUE, RGEU e 

demais legislação em vigor.------------------------------------------ 

►Pelo descrito, pode-se verificar que os parâmetros urbanísticos 

associados á edificação cumprem a alteração ao regulamento do PDM 

publicada em Diário da República, 2.ª Série, N.º 76, através do Aviso 

n.º 5233/2018, em 18/04/2018. --------------------------------------- 

►Pelo descrito, pode-se verificar que os parâmetros urbanísticos 

associados ás edificações  cumprem os parâmetros urbanísticos 

definidos no artigo 36.º da alteração do Regulamento do PDM na versão 

em vigor;----------------------------------------------------------- 

►As obras a realizar contemplam uma de área de construção de 463,30 

m2.----------------------------------------------------------------- 

►Consta parecer favorável condicionado à sua execução, dos pareceres 

das entidades intervenientes no licenciamento.----------------------- 

VIII – Proposta de Decisão------------------------------------------- 

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- Emissão da competente decisão administrativa deferimento do projeto 

de arquitetura, referente à construção de um Armazém, composta por 1 

piso e de área bruta de construção de 463,30 m2, nos termos do 

requerido pelo requerente;------------------------------------------- 

2-O armazém a construir destina-se à Exploração Intensiva de Suínos 

de Carne 30CN -Classe 2 ;-------------------------------------------- 

IX– Da Apresentação dos Projetos de Especialidades------------------- 

O requerente deve, em conformidade com o disposto no ponto 4 do artigo 

204 do RJUE apresentar os projetos de especialidades e outros estudos 

necessários à sua execução no prazo de seis meses.------------------- 

                                                           
4 Artigo 20.º Apreciação dos projetos de obras de edificação--------- 

4 — O interessado deve apresentar os projetos das especialidades e 

outros estudos necessários à execução da obra no prazo de seis meses 

a contar da notificação do ato que aprovou o projeto de arquitetura 

caso não tenha apresentado tais projetos com o requerimento inicial.- 
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Deverá assim, dar cabal cumprimento ao disposto na Portaria 113/2015, 

de 22 de Abril relativamente aos Elementos instrutórios III, 

constantes do n.º 16 do Anexo I, nomeadamente:----------------------- 

Alíneas a),b), c),d),e),f),g),i),j),k) e l) do n.º16 ---------------- 

a) Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e 

contenção periférica; ----------------------------------------------- 

c) Projeto de redes prediais de água e esgotos; --------------------- 

d) Projeto de águas pluviais; --------------------------------------- 

) Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na 

Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro; -------------------------- 

i) Projeto de segurança contra incêndios em edifícios; -------------- 

j) Projeto de condicionamento acústico; ----------------------------- 

k) Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos 

quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; -------------------------------------------------------- 

l) Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos 

técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho.-------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 15.05.2019:--------------- 

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 projecto de arquitectura 

da operação urbanística em causa (Edificação de um armazém de apoio à 

actividade pecuária, sito no Lugar de Lama Cerdeira, da União de 

Freguesias de Travancas e Roriz), nos termos e para os efeitos 

expressos no item “VIII – Proposta de decisão”, deste documento.----- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.22. ------------------------------------- 

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 2019.05.22. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.13. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – 

PROCESSO N.º 359/19 – MARIA OLÍVIA PEREIRA, CABEÇA DE CASAR DA HERANÇA 

DE – BECO DA QUINTELA N.º 9, SANTA CRUZ, 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 

09.05.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Sr. António Fernando Teixeira Rocha na qualidade de cabeça de casal, 

da herança aberta por óbito de Maria Olívia Pereira, apresenta um 

pedido de legalização de uma operação urbanística, consubstanciada em 

obras de construção de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, 

sem os necessários atos administrativos de controlo prévio, nos termos 

do disposto no artigo 102-A, do Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação, consagrado no DL 555/99 de 09/09 e ulteriores alterações, 

doravante designado por RJUE, com enquadramento no PDM de Chaves, que 
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a requerente identificada em epígrafe, levou a efeito no prédio a 

seguir identificado.------------------------------------------------ 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO------------------------------------------- 

De acordo com a caderneta predial urbana emitida pela Internet em 

2019/04/26, apresentada, o prédio urbano situado no Beco da Quintela, 

n.º9, do lugar de Santa Cruz, da União das freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge, descrito de prédio afeto à habitação, de um 

piso, com uma área total do terreno de 92,40 m2, uma área de 

implantação e uma área bruta de construção de 66,00 m2, inscrito na 

matriz da referida freguesia sob o artigo matricial nº2466 NIP, a 

favor de Maria Olívia Pereira, sendo o ano de inscrição na matriz 

2018.--------------------------------------------------------------- 

3. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

Não se detetaram antecedentes processuais, trata-se de uma construção 

ilegal que foi sendo realizada ao longo do tempo.-------------------- 

 
 

Fotografia aérea, com voo de 12/04/2006 Fotografia aérea, com voo de 2012 

 

 
Google maps, imagem de 2014 Documentação fotográfica, apresentada 

pelo requerente, sob req n.º 970/19, de 

09/05/2019 

4. SANEAMENTO E ANÁLISE DO PEDIDO------------------------------------ 

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, cumpre informar, 

que a requerente não apresentou os seguintes elementos:-------------- 

 Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 

pela conservatória do registo predial, CCRP, referente ao prédio ou 
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prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão 

permanente do registo predial;--------------------------------------- 

 Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer 

direito que lhe confira a faculdade de realização da operação, sempre 

que tal comprovação não resulte diretamente da CCRP;----------------- 

 Certidão de Teor, com as confrontações, para melhor análise do 

pedido; ------------------------------------------------------------ 

 Projeto de instalação de gás, quando exigível, nos termos da 

lei;---------------------------------------------------------------- 

 Estudo de comportamento térmico;------------------------------- 

 Projeto de condicionamento acústico;--------------------------- 

 Projeto de estabilidade;--------------------------------------- 

 Projeto de drenagem de águas pluviais, pese embora, sou da 

opinião que deverá ser apresentado o referido projeto de águas 

pluviais, para melhor análise do pedido e  (uma vez que a construção, 

em algumas orientações a pretensão  situa-se à extrema)-------------- 

 Plano de acessibilidades.-------------------------------------- 

4.2. Compulsado o projeto de arquitetura verifica-se ainda que:------ 

 A fachada lateral esquerda possui janelas de compartimentos 

habitáveis que se localizam a menos de metade da altura da fachada do 

imóvel contiguo, com um mínimo de 3 metros,  pelo que não estão 

assegurados o arejamento, iluminação natural e exposição prolongada à 

ação direta dos raios solares, logo não observa as condições previstas 

nos artigos 58.º e  73.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas 

(5), RGEU;---------------------------------------------------------- 

 A fachada principal não garante o afastamento previsto no artigo 

60.º, do RGUE, pelo que poderá por em causa a salubridade do prédio 

vizinho, designadamente localizado do outro lado da via municipal;--- 

 Parte da construção encontra-se dentro das faixas com servidão 

"non aedificandi", limitadas de cada lado da via por uma linha que 

dista, para a via pública em análise, do seu eixo 4,5 metros, 

requisitos definidos, artigo 58º do Regulamento Geral das Estradas e 

Caminhos Municipais (Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961),--------- 

 Por leitura do TR das acessibilidades, a pretensão não dá 

cumprimento ás normas técnicas das acessibilidades;------------------ 

 Por observação da documentação fotográfica, a construção não se 

encontra concluída, contudo também não é apresentada qualquer 

calendarização e estimativa orçamental, para os trabalhos que se 

encontram por realizar.---------------------------------------------- 

4.3 Mais se informa, ------------------------------------------------ 

 O CD não se encontra devidamente georreferenciado;------------- 

 De acordo com documentos apresentados, designadamente Caderneta 

predial urbana e documentação fotográfica, não são esclarecedores no 

que concerne à proveniência do artigo matricial nº2466 NIP;---------- 

 Em contrapartida por observação das fotografias aéreas, 

designadamente do ortofotomapa com os voo de 2006, disponível nestes 

serviços e imagem de 2014, imagem de junho de 2014,  da aplicação do 

Google maps, há indícios alegadamente que o prédio em análise ter 

subjacente a divisão material do solo.------------------------------- 

5. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

                                                           
5 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de Agosto de 1951 e 

ulteriores alterações----------------------------------------------- 
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5.1. Pelo que se enunciou no ponto 4, da presente informação, constata-

se que o pedido de legalização de uma operação urbanística, 

consubstanciada em obras de construção de um edifício, destinado a 

moradia unifamiliar, em causa viola as seguintes normas 

regulamentares: ---------------------------------------------------- 

 O n. º3 e o n. º15, do artigo 13 e o n.º 5 do artigo 73-C, do 

RMUE de Chaves e Portaria nº 113/15, de 22 de abril pelo facto do 

processo não se encontrar devidamente instruído;--------------------- 

 Os artigos 58.º, 60.º e 73.º do RGEU;------------------------- 

 O artigo 60.º da Regulamento Geral das Estradas e Caminhos 

Municipais (Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961);------------------ 

 O artigo 3.º, do DL n.º 163/2006, de 8 de agosto, uma vez que a 

pretensão não cumpre os requisitos técnicos estabelecidos neste 

decreto-lei;-------------------------------------------------------- 

Assim como,--------------------------------------------------------- 

  Não está provada a legitimidade do prédio suprarreferido, de 

acordo com o RJUE.--------------------------------------------------- 

5.2. 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 sentido de indeferir o 

pedido de legalização, nos termos da alínea a), do n.º 1 do artigo 24º 

do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, devendo promover-se audiência 

prévia do requerente, nos termos do artigo 122º do DL nº4/2015, de 7 

de janeiro, que aprova o novo Código do procedimento Administrativo.- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 15.05.2019:--------------- 

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 

um projecto de decisão administrativa conducente ao indeferimento do 

pedido de legalização da operação urbanística em causa, por violação 

das normas legais e regulamentares expressas na alínea 5.1, do item 

“5. Proposta de Decisão”, 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 121.º e seguintes do Código de Procedimento 

Administrativo, para, querendo, vir a processo, num prazo de 10 dias, 

dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido do projecto de decisão 

acima pré-anunciado.------------------------------------------------ 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.22. ------------------------------------- 

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 2019.05.22. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.14. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – PROCESSO 

N.º 362/19 – JOÃO PEREIRA ALVES – LUGAR DE FONTE CARVALHA, FREGUESIA 
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DE VALE DE ANTA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª MARIA JOÃO CHAVES DATADA DE 10.05.2019. ---- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Introdução ---------------------------------------------------- 

1.1. Pretensão------------------------------------------------------ 
Vem o Sr. João Pereira Alves através do requerimento n.º 973/19  

solicitar a emissão de certidão de destaque de uma parcela de terreno, 

cujo prédio mãe de natureza urbana  se encontra descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1115/20000215 da freguesia 

de Valdanta  e inscrita na matriz com o n.º 974 da mesma freguesia 

,situando-se no lugar da Fonte Carvalha, Valdanta.------------------- 

1.2. Antecedentes--------------------------------------------------- 
Existem como antecedentes as Licenças de obras com alvará  nº662/01 

(referente à construção de um prédio de 162m2 de área bruta  destinado 

a habitação) e a nº415/2003 (referente à construção de um prédio de 

61.58m2 de área anexo ao edifício habitacional).--------------------- 

2. Enquadramento urbanístico do pedido---------------------------- 

2.1. Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável------------------- 
De acordo com a localização constante do processo o terreno com área 

de 1820 m2 situa-se de acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) em 

Classe 1- Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na Categoria 1.3- Outros 

Aglomerados confronta em toda a sua extensão com a via publica------- 

2.2. Normas Legais em Vigor RJUE e RMUE----------------------------- 
A pretensão formulada enquadra-se no preceituado no n.º 4 do artigo 6 

do  DL nº 136/2014, (RJUE), por se situar em perímetro urbano bem como 

se enquadra  no disposto no n.º 2 do  art.º 6 do Regulamento municipal 

de urbanização e edificação para o concelho de Chaves (RMUE), estando 

assim isentas de licenciamento .------------------------------------- 

A instrução do pedido deverá ir ao encontro do estipulado no artigo 

nº19º  do RMUE.  ---------------------------------------------------- 

3. Análise processual--------------------------------------------- 

3.1. Analise da instrução do processo------------------------------- 
O presente pedido encontra-se instruído com os elementos descritos no 

artigo 19 do RMUE(regulamento municipal de urbanização e edificação).- 

3.2.  Análise da Pretensão------------------------------------------ 
Por analise de elementos apresentados verifica-se que:--------------- 

 O terreno sobre o qual se pretende proceder à operação de 

destaque, tem uma área de 1820m2 estando toda inserida   em classe 1 

–espaços urbanos e urbanização  categoria 1.3-outros aglomerados   para 

o qual, segundo o regulamento do plano diretor municipal para o 

concelho de Chaves, está prevista uma edificabilidade máxima 

correspondente ao índice de construção  de 0.8m2/m2 .---------------- 

 A construção erigida no prédio , foi licenciado com alvará 

nº415/2003 e   nº662/01  com uma  área total de 223.58m2 ------------ 

 Que a parcela que se pretende destacar tem uma área de 720.30m2 

e a parcela restante –prédio mãe passará  a ter uma área de 1099.70m2.- 

 Que ambas as parcelas resultantes da operação em causa confrontam 

com arruamento público ---------------------------------------------- 

 Que na parcela a destacar se prevê uma construção que origina um 

índice inferior ao permitido para o local de  Ic=0.8m2/m2.----------- 

 Que na parcela sobrante (mãe) com 1099.70m2 estará inserida a 

edificação licenciada que possui uma área de 223.58m2 resultando assim 

um índice de construção inferior ao máximo permitido para o local---- 

4. Proposta de decisão ------------------------------------------- 
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Pelo supra citado pode-se constatar que se encontram  reunidos os 

requisitos constantes no disposto no ponto 4 e ponto 6 do artigo 6º 

do RJUE.------------------------------------------------------------ 

Pelo exposto ,julgo salvo melhor opinião emitir parecer favorável à  

emissão de certidão de destaque  solicitada ,no entanto deverá o 

assunto ser agendado para a próxima reunião de Câmara que  melhor 

deliberará.--------------------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 15.05.2019:--------------- 

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, consubstanciando o deferimento do pedido de emissão 

de certidão comprovativa de que o acto que terá por efeito o destaque 

da parcela do prédio requerido pelo interessado, está isento de 

licença, uma vez que se mostra cumprido o requisito legal estipulado 

no número 4, do Artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na sua redacção actual.------------------------------------ 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.22. ------------------------------------- 

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 2019.05.22. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.15. AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – 

PROCESSO N.º 348/19 – MARIA DAS DORES PEIXOTO ALVES – LUGAR DA VÁRZEA, 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MADALENA E SAMAIÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª VICTÓRIA ALMEIDA 

DATADA DE 07.05.2019. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A Sra. Maria das Dores Peixoto Valente, na qualidade de proprietária 

apresenta um pedido de legalização de uma operação urbanística, 

consubstanciada, subentende-se em obras de ampliação num edifício, 

existente, destinado a habitação unifamiliar, sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio, incidentes sobre um prédio a 

seguir identificado, inserido em espaços urbanos e urbanizáveis, mas 

marginal à estrada Nacional, 103 e  na cofinancia do domínio público 

rodoviário,  nos termos do disposto no artigo 102-A, do Regime Jurídico 

de Urbanização e Edificação, consagrado no DL 555/99 de 09/09 e 

ulteriores alterações, doravante designado por RJUE, com enquadramento 

no PDM de Chaves.---------------------------------------------------- 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO------------------------------------------- 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves, 

CCRP, apresentada, o prédio urbano composto uma habitação de rés-do-

chão, situa-se em Várzea, com uma área total de 600,26 m2, com uma 

área coberta de 85,43 m2, da freguesia de Samaiões, descrito sob o 

nº1166/20070718, inscrito na matriz da referida freguesia sob o artigo 

nº896, confronta de norte com José Dias, de nascente com Belmiro 
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Augusto Dias Miranda, de sul com Domingues Dias e de poente com a 

linha-férrea.------------------------------------------------------- 

3. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

Por antecedentes foram identificados dois processos camarários, a 

seguir descritos:--------------------------------------------------- 

3.1 O Processo  n.º 21/04 em nome de Belmiro Augusto Dias Miranda,   o 

qual demonstra que o prédio artigo 2787, da (extinta) freguesia de 

Chaves, com uma superfície coberta de 42m2, denominado  casa de 

habitação, composto de R/C com 1 sala, 2 quartos 1 cozinha, a 

confrontar de norte com José  Dias, de nascente com o próprio, de sul 

com Domingos Dias e de poente com linha férrea, construído de novo e 

ocupado em 16/03/1973, sendo o titular do rendimento Belmiro Augusto 

Dias Miranda,  de acordo com a caderneta predial urbana apresentada,  

á data da sua construção não estava sujeito a licenciamento municipal, 

o que deu origem à emissão de certidão comprovativa;----------------- 

3.2 O processo n.º 191/19, em nome da Sra. Maria das Dores Peixoto 

Valente, ora requerente a solicitar a emissão de Certidão comprovativa 

que o prédio inscrito na respetiva matriz sob o artigo 1612.º, não 

estava, á data da sua construção, sujeito a licenciamento municipal. 

Para o pedido foi proposto o projeto de indeferido, com despacho 

superior proferido pelo Sr. Presidente da Camara, Dr. Nuno Vaz, em 

10/03/2019, por se comprovar que no prédio em causa foram efetuadas 

obras que para os efeitos legais deveriam ter sido sujeitas a controlo 

prévio administrativo foi sujeito a obras recentes sujeitas a 

licenciamento. A interessada foi notificada pessoalmente em 

14/03/2019, da realização da audiência dos interessados nos termos do 

Código do Procedimento Administrativo. ------------------------------ 

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------- 

4.1 No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação---------------- 

A pretensão, consubstanciada a reposição da legalidade urbanística de 

uma operação urbanística ilegal, subentende-se em obras de ampliação 

já executadas, sem a necessária licença, num edifício, existente 

destinado a “habitação unifamiliar”, enquadra-se no disposto nos 

artigos n.º 102 e 102.º-A, do RJUE.---------------------------------- 

4.2 Nos Regulamentos Municipais-------------------------------------- 

O presente pedido tem enquadramento, no artigo 73.º-C(6), sob a 

epígrafe, “Procedimento de legalização de operações urbanísticas”, do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, publicado em 

Diário da Republica, 2.ª série – N.º 207-22, de outubro de 2015, 

através do regulamento n. º732/2015; RMUE.--------------------------- 

4.3 Instrumentos de planeamento em vigor – PDM----------------------- 

Face à carta de Ordenamento, no caso em análise carta nº47- A, do 

Plano Diretor Municipal Chaves, publicado na I Série – B do Diário da 

República n.º 35/95, de 10 de fevereiro (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 12/95), cujo Regulamento foi alterado em Diário da 

República 2.º série n.º76 de 18 de abril de 2018, através do aviso 

n.º5233/2018, o prédio objeto de análise situa-se em espaços urbanos 

e urbanizáveis, na categoria 1.3 – outros aglomerados.--------------- 

Segundo a planta de condicionante n.º 47-A o prédio encontra-se 

abrangido por condicionantes, das Infraestruturas de Portugal, 

motivada pela linha férrea, mais se refere o local também está 

abrangido pela servidão administrativa da  E.N.   103. -------------- 

                                                           
6 Artigo 73.º -C - Procedimento de legalização de operações 

urbanísticas-------------------------------------------------------- 

6 — O procedimento de legalização é sempre precedido de vistoria 

municipal, realizada pela comissão municipal responsável.------------ 
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5. CONSULTAS A ENTIDADES EXTERNAS ----------------------------------- 

Em razão das condicionantes que impendem sobre o terreno objeto da 

pretensão, haveria necessidade de consultar as respetivas entidades 

externas que as tutelam, nos termos dos artigos 13.º-A e 13.º-B, do 

RJUE, no âmbito do Licenciamento. Não se promoveu a consulta porquanto 

existem questões de ordem regulamentar e urbanísticas que em princípio 

impedem a viabilização do pedido.------------------------------------ 

6. SANEAMENTO E ANÁLISE DO PEDIDO------------------------------------ 

6.1 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, cumpre informar, 

que a requerente não apresentou os seguintes elementos:-------------- 

 Fotografias do imóvel, uma vez que se tratam de obras de 

ampliação;---------------------------------------------------------- 

 Projeto de arranjos exteriores, contendo peças desenhadas (cortes 

e plantas) com indicação do limite do prédio, vedações, se for caso 

disso, confrontações, acessos ao prédio, espécies vegetais, técnicas 

de plantação e manutenção, etc., pese embora se encontrar expresso que 

“a área exterior não possui qualquer pavimentação, estando o solo com 

vegetação rasteira”, bem como, memória descritiva a acompanhar os 

desenhos, e TR, ( até porque o presente projeto eventualmente deverá 

instruir o pedido a ser remetido às infraestruturas rodoviárias);---- 

 Projeto de águas pluviais, pese embora ter sido apresentado 

relatório técnico, contudo, sou de opinião ser possível a apresentação 

de referido projeto, até porque o mesmo eventualmente deverá instruir 

o pedido a ser remetido às infraestruturas rodoviárias;-------------- 

 Documento com a identificação do prédio inscrito no novo artigo 

por referência à nova freguesia à qual o mesmo passou a pertencer, 

face á reorganização administrativa do território das freguesias(7), 

pese embora o prédio continue a estar  descrito na freguesia a que 

pertencia anteriormente.-------------------------------------------- 

 Projeto de instalação de gás, quando exigível, nos termos da 

lei;---------------------------------------------------------------- 

 Estudo de comportamento térmico;------------------------------- 

 Projeto de segurança contra incêndios em edifícios;------------ 

 Projeto de condicionamento acústico;--------------------------- 

 Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos 

quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis;--------------------------------------------------------- 

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil 

dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho.---------- 

 Não é apresenta a delimitação da faixa pertencente ao caminho de 

ferro (infraestrutura rodoviária) e do prédio, objeto de análise e 

respetivo auto, assinado pelo gestor da REFER, E. P., e pela 

proprietária, tal como decorre do artigo 12.º do DL 276/2003, de 04 

de novembro;-------------------------------------------------------- 

 As obras de ampliação, conduzem a uma ocupação em zona de 

respeito, a operação urbanística em causa, carece de Parecer prévio 

vinculativo da administração rodoviária, para cumprimento do 

estabelecido no n. º2, do artigo n.º42, da Lei n.º 34/2015, de 27 de 

                                                           
7 Na sua sequência, da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, que procedeu 

à reorganização administrativa do território das freguesias do país-- 
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Abril,  que aprova o novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária 

Nacional,----------------------------------------------------------- 

 O eventual acesso ao prédio a partir da EN 103 carece de 

autorização da Infraestruturas rodoviárias.-------------------------- 

6.2 Mais se informa, ------------------------------------------------ 

 Verifica-se discrepância na área total do prédio, medida no 

levantamento topográfico e planta de implantação apresentados, em 

formato digital, 574,47m2 e a área conservada de 600, 26m2, mais se 

refere na legenda do levantamento topográfico, em formato digital, 

encontrasse expresso 373,90m2;--------------------------------------- 

 Por observação quer do levantamento topográfico, aparece a 

indicação de caminho publico, pese embora na legenda indicar “caminho 

público (antiga linha férrea)”, contudo tal indicação não se encontra 

em conformidade com o documento da CCRP, apresentado, assim como, tal 

indicação não estará correta, uma vez que a linha férrea não se trata 

de caminho público, mas do domínio público ferroviário;-------------- 

 Nos alçados apresentados, à escala de 1:100, não há qualquer 

indicação das cores e dos materiais dos elementos que constituem as 

fachadas e a cobertura;---------------------------------------------- 

 Por leitura da caderneta predial com a inscrição inicial do 

prédio, constante do processo n.º21/04 e os elementos/documentos 

constantes no presente processo, pode-se aferir que o imóvel existente 

sofreu obras de ampliação. Neste contexto as peças desenhadas com as 

alterações apresentados, alçados e plantas, não representam as obras, 

de acordo com o código de cores, preto a manter, azul a legalizar, 

vermelho a construir, isto é, os desenhos de alteração não retratam 

convenientemente a construção existente e a operação urbanística em 

análise, “obras de ampliação”;--------------------------------------- 

 E por ultimo, pese embora no levantamento topográfico, indicar 

que na orientação poente, o prédio confina com caminho público, contudo 

por leitura da CCRP, na referida orientação é com a linha férrea. 

Neste contexto podemos concluir que o prédio da requerente não se 

encontra servido diretamente por caminho público.-------------------- 

7. ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------------------------- 

A operação urbanística em causa, pressupõe a legalização de obras de 

ampliação realizadas num imóvel, existente com uma superfície coberta 

de 42,00m2, destinado a casa de habitação , composto de R/C com uma 

sala, 2 quartos 1 cozinha,  atualmente com uma área aproximada de 

85,43m2, passando esta a dispor de uma cozinha/sala,  um quarto, um 

compartimento destinado a arrumos, um escritório, uma instalação 

sanitária, uma lavandaria e 2 alpendres, um para bar/barbeque e outro 

para proteger a porta de entrada.------------------------------------ 

O imóvel, alegadamente, não se encontra comprovado possuir acesso 

direto à rua pública.------------------------------------------------ 

8. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

8.1. Analisado o pedido e considerando os processos anteriormente 

apresentados para o local, processo n.º 21/04 em nome de Belmiro 

Augusto Dias Miranda e processo n.º 191/19, em nome da Sra. Maria das 

Dores Peixoto Valente, ora requerente, verifica-se que:-------------- 

1.º O pedido não se encontra corretamente instruído nos termos do 

disposto no artigo 15.º, no n.º 5 do artigo 73-C, do RMUE de Chaves e 

Portaria nº 113/15, de 22 de abril;---------------------------------- 

2.º O prédio em causa não se encontra convenientemente servido 

diretamente por caminho público, face ao disposto no n.º 1 do artigo 

18.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal em vigor;------------- 
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3.º  E ultimo, face à necessidade da pretensão carecer pareceres das 

Infraestruturas de Portugal, motivada pela linha férrea, e da servidão 

administrativa da  E.N.   103., de acordo com acordo com o disposto 

nos artigos 13.º-A e 13.º-B do RJUE.--------------------------------- 

8.2 Assim, em face do exposto sou a propor que o presente processo 

esteja presente na próxima reunião de Câmara, para que o executivo 

delibere o sentido de indeferir o pedido de legalização, nos termos 

da alínea a), do n.º 1 do artigo 24º do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro 

e ulteriores alterações devendo promover-se audiência prévia da 

interessada, nos termos do artigo 122º do DL nº4/2015, de 7 de janeiro, 

que aprova o novo Código do procedimento Administrativo.------------- 

8.3 Mais se refere o pedido de legalização é suscetível de ser atendido 

favoravelmente, desde que a interessada instrua convenientemente o 

pedido, solicite previamente os pareceres, autorizações ou aprovações 

legalmente exigidos, junto da entidade competente, Infraestruturas de 

Portugal e garantir a infraestruturação viária conveniente ao prédio, 

sem eventualmente prejudicar terceiros ou alegadamente domínio 

público.------------------------------------------------------------ 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 15.05.2019:--------------- 

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 

um projecto de decisão administrativa conducente ao indeferimento do 

pedido de legalização da operação urbanística em causa, por violação 

das normas legais e regulamentares expressas na alínea 8.1, do item 

“8. Proposta de Decisão”, 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 121.º e seguintes do Código de Procedimento 

Administrativo, para, querendo, vir a processo, num prazo de 10 dias, 

dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido do projecto de decisão 

acima pré-anunciado.------------------------------------------------ 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.22. ------------------------------------- 

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 2019.05.22. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.16. AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE ANEXO, PEDIDO 

DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 631/98 – ARTUR MORAIS MARQUES – VILA 

NOVA DE MONFORTE, FREGUESIA DE OUCIDRES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA 

DE 16.05.2019. ------------------------------------------------------ 

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 2341/18 e 942/19, referente ao 

processo n.º 631/18, o Sr.º Artur Morais Marques, na qualidade de 
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proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de ampliação8 de uma habitação unifamiliar, com licença de 

obras n.º 26/99 e construção9 de anexo de apoio, localizados em Vila 

Nova de Monforte, freguesia de Oucidres no concelho de Chaves.------- 

1.2-De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio rústico tem a área total 2.750,00m2, está 

inscrito na matriz rústica com o n.º 3472 e descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 545/19980526, da freguesia de Oucidres. 

1.3- De acordo com a Caderneta Predial Urbana, o prédio urbano tem a 

área total 2.750,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 466 da 

freguesia de Planalto de Monforte.----------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Licença de obras n.º 26/99, para construção de uma habitação 

unifamiliar de r/chão e águas furtadas, com a área de 404,00 m2.----- 

2.2 – Vistoria realizada em 17 de Dezembro de 2015, da qual, resultou 

as considerações constantes do Auto de Vistoria n.º 15, constante da 

folha 64 do processo.------------------------------------------------ 

2.3- De acordo com deliberação do executivo Camarário, datado de 28 

de Outubro de 2016, foi o pedido de “legalização da cave da habitação 

unifamiliar construída sob o alvará n.º 26/99, anexo e alpendre”, 

indeferido.--------------------------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e no n.o 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de 

Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Caderneta Predial Urbana;------------------------------------------ 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal;-------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5. 000;--------------------------- 

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

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e do coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das 

normas legais e regulamentares aplicáveis; -------------------------- 

- Declaração do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico;------------------------------------------------------------ 

- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1: 200;-------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

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 

                                                           
8 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente;---------------------------------------------------------- 
9 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;---- 
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Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por 

se reportar à legalização das obras de ampliação e construção de 

habitação e anexos, respetivamente.---------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 48 A, o terreno está inserido, em dois espaços distintos: 

em espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – 

Outros Aglomerados e em espaço de classe 4 – espaço agrícola e 

florestal - categoria 4.3 – espaço agroflorestais e na subcategoria 

4.3.A – espaços agroflorestais comuns.------------------------------- 

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 (doravante designado RMUE). 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização da ampliação de uma habitação 

unifamiliar de r/chão e águas furtadas, com a área bruta de construção 

de 706,00 m2 e de um anexo com a área de 262,00 m2. Existe um aumento 

de área de 564,00 m2 (404,00 m2 (área licenciada) + 302,00 m 2 (área 

ampliada a legalizar) + 262,00 m 2 (área do anexo a legalizar)).----- 

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 2019-03-07, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”21/2019”, 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 e anexo, objeto de pedido de legalização das 

obras de ampliação e construção.------------------------------------- 

5.4- 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 inserido em espaço urbano x índice de construção) = 1.300,00 

m2 x 0.80 m2/m2 = 1.040,00 m2 (máxima área bruta de construção 

permitida). A pretensão preconiza uma área bruta de construção de 

968,00 m2, o que implica um índice de utilização de 0,74 m2/m2 < 0,80 

m2/m2 (índice de utilização do local).-------------------------------- 

5.5- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra 

no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, 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 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------- 

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, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados.---------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1-De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, 

a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 

144,96 euros.------------------------------------------------------- 

7.2- 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 

1.460,50 euros.----------------------------------------------------- 
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7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 1.605,46 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- Considerando, que o edifício principal e anexo de apoio, se situam 

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.----- 

8.2- 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.----------------------------- 

8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público 

pavimentado a cubos e possui ligação á rede pública de água.--------- 

8.4- 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.------------------- 

8.5- De acordo com o previsto, no artigo 61.º, do Regulamento Geral 

das Estradas e Caminhos Municipais, as vedações existentes, situadas, 

no todo ou em parte, nas faixas onde não seja permitida a construção, 

nos termos dos artigos anteriores do referido diploma legal, poderão 

ser autorizadas obras de ampliação ou modificação, quando não se 

preveja a necessidade de os demolir em futuro próximo para melhoria 

das condições de trânsito.------------------------------------------- 

8.6- Para além das disposições constantes da anterior alínea, são 

condições indispensáveis, para a concessão das autorizações, de obras 

de ampliação ou modificação:----------------------------------------- 

8.6.1- Não resultar da execução das obras inconvenientes para a 

visibilidade;------------------------------------------------------- 

8.6.2 - Obrigarem-se os proprietários a não exigir qualquer 

indeminização, no caso de futura expropriação pelo Estado ou pela 

Câmara Municipal, pelo aumento de valor que dessas obras resultar para 

a parte do prédio ou vedação abrangida nas faixas referidas.--------- 

8.7- Face ao que vem a ser dito, o requerente, juntou ao pedido de 

legalização, documento escrito, atestando que, na eventualidade do 

município proceder à melhoria das condições de trânsito, a construção 

do anexo confinante com a via pública, não implicarão qualquer 

indemnização ao proprietário, caso se revele necessária a sua 

demolição.---------------------------------------------------------- 

8.8- Da vistoria realizada prévia, para efeitos de legalização de 

construção, 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.------------------------- 

8.9- Considerando, que se trata de um pedido de 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---------------------------------------------- 
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9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

9.1.1- Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no artigo 102-A.º, 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;------------------------------------- 

9.1.2- Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no 

projeto a que se fez referência e reconhecer que se encontram 

preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do respetivo 

alvará de autorização de utilização do imóvel;----------------------- 

9.1.3- Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação do edifício de habitação 

unifamiliar e da construção de anexo de apoio, o interessado deverá, 

nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e da Edificação, requerer, num prazo de 30 

dias úteis, a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, 

instruído de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar, bem como apresentar documento da Conservatória do 

registo predial atualizado. ----------------------------------------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2):---------------------------------------------------------- 

- Habitação, com aumento de área de 302,00 m2;----------------------- 

- Anexo com a área de 262,00 m2;------------------------------------- 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,16 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 1 0,22 0,22   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   0 0,37 0,00   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  C - custo das obras existentes na via pública   0,48     

  A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   302 m2 

        

        

  

Ampliações de moradias unifamiliares 

existentes, desde que a área bruta de 

construção seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 144,96   € 

QUADRO II 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 

  Descrição  Taxa Valor 
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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.º9, alínea 

a) 

Piscinas por metro quadrado de construção 

12,00 m2 11,10€   133,20€ 

n.º18 
Aumento de área bruta de construção, acresce 

por 

 m2 adicional 

302,00m2 3,30 € 996,60 € 

n.º11 
Anexo de apoio 262,00m2 1,05 € 275,10€ 

Art.76,n.º6 
Vistoria  55,60€ 55,60 € 

  TOTAL      1.460,50€ 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 144,96 € + 1.460,55 € = 1.605,46 €----- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 17.05.2019:--------------- 

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, englobando o deferimento do pedido de legalização das 

obras realizadas sem controlo prévio que se encontram patenteadas na 

operação urbanística em presença (Legalização de obras de ampliação 

de uma habitação unifamiliar e de um anexo de apoio à mesma, sitos na 

aldeia de Vila Nova de Monforte) e o concomitante reconhecimento de 

que se encontram preenchidos os requisitos legais que permitem a 

emissão do respectivo alvará de autorização de utilização dos imóveis 

em causa. No alvará de autorização de utilização a emitir, deverá 

constar a menção expressa de que os imóveis a que respeita, foram 

objeto de legalização.----------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.22. ------------------------------------- 

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 2019.05.22. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO LOCAL DE PRODUTORES – APROVAÇÃO DE 

SUBEMPREITEIRO. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 147/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo como 

objeto a adjudicação da empreitada “Requalificação do Mercado Local 

de Produtores”. ----------------------------------------------------- 
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2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 21 de janeiro de 2019, 

o Município de Chaves adjudicou à empresa “Sensetec, Engenharia e 

Construção, Lda.”, a execução da referida empreitada. --------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas no dia 21 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 143.794,06€ (Cento e 

quarenta e três mil, setecentos e noventa e quatro euros seis 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 120 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 25 de fevereiro de 2018. ------------- 

6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada 13 de março de 

2019. -------------------------------------------------------------- 

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

1 - A entidade executante vem, apresentar o contrato da seguinte 

empresa: ----------------------------------------------------------- 

“O Bota Serralharia, Lda” ------------------------------------------- 

Com vista a eventual aprovação do dono de obra para a sua admissão na 

qualidade de subempreiteiro. ---------------------------------------- 

Da análise dos elementos apresentados, bem como do respetivo alvará, 

que se anexam, conclui-se que este reúne as condições preceituadas na 

cláusula 48º do Caderno de Encargos, nos artigos 383º e seguintes do 

CCP e na Lei 41/2015 de 3 de junho, com salvaguarda inclusive do 

somatório dos valores subcontratados representar 23,29%, encontrando-

se dentro dos limites previstos no CCP. ----------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto, ao abrigo dos referidos preceitos legais, propõe-se 

a aprovação do subempreiteiro apresentado --------------------------- 

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

Chaves, Divisão de Obras Públicas, 7 de maio de 2019 ---------------- 

A Técnica Superior responsável pela fiscalização da obra ------------ 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.05.15. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

DELGADO, DE 2019.05.22. ---------------------------------------------

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 

2019.05.22. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

“REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA FERNÃO DE 

MAGALHÃES” E NOMEAÇÃO DO RESPETIVO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE 

EM OBRA. ------------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 160/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 
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1 -A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica – 2ª Série, nº 10 de 15 de janeiro de 2019, concurso 

público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Requalificação 

e Modernização das Instalações da Escola Fernão de Magalhães”. ------ 

2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 18 de março de 2019, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Edibarra - Engenharia e Construção S.A.”, a execução da 

referida empreitada. ------------------------------------------------ 

3 – O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura 

do contrato administrativo de obras públicas, no dia 06 de maio de 

2019. -------------------------------------------------------------- 

4 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, é de 470.637,10 € (Quatrocentos e setenta mil 

seiscentos e trinta e sete euros e dez cêntimos), acrescido do valor 

do I.V.A. à taxa legal em vigor, com o prazo de execução da obra 365 

dias. -------------------------------------------------------------- 

5 – O adjudicatário, apresentou a dia 21 de maio de 2019, o Plano de 

Segurança e Saúde no Trabalho de Estaleiros Temporários ou Móveis. -- 

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

Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da 

construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se 

necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do 

Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários 

ou móveis. ----------------------------------------------------------  

Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003, 

foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde 

no trabalho, para a fase de execução da obra. ----------------------- 

Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pelo Sr. º Eng.º 

Vítor Pereira, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de ser 

aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser atualizado, 

sempre que no decurso da empreitada se verifique que as condições 

iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou identificados 

novos riscos. ------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de 

segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido 

diploma legal, propõe-se ao executivo camarário, deliberação no 

sentido de: --------------------------------------------------------- 

1. Nomear como coordenador de segurança o Técnico Superior, Eng.º 

Vítor Pereira; ------------------------------------------------------ 

2. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa 

declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de 

segurança e a sua aceitação; ---------------------------------------- 

3. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29 

de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT 

(Autoridade para as Condições de Trabalho). ------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 21 de maio de 2019. ---------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues) ----------------------------------- 

Em Anexo: O Plano de Segurança e Saúde. ----------------------------- 

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

DELGADO, DE 2019.05.22. ---------------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.05.22. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO LOCAL DE PRODUTORES - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº 03/DOP/2019. ----------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 03/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, SENSETEC – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA., no valor de 

25.771,48 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

DELGADO, DE 2019.05.22. ---------------------------------------------

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 

2019.05.22. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €25.771,48 

(Vinte e cinco mil, setecentos e setenta e um euros e quarenta e oito 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.4. LOTES 8 E 12 – REQUALIFICAÇÃO DAS AVENIDAS DR. FRANCISCO SÁ 

CARNEIRO, XAVIER TEIXEIRA E RAPOSEIRA, DAS RUAS LINHA DO COMBOIO E 

AREGOS E DO VIADUTO DA RAPOSEIRA - PAMUS 1.5, 3.2 E 3.4 - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 07/DOP/2019 (TRABALHOS ELEGÍVEIS). ----------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 07/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, no valor de 11.132,83 €, IVA não 

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

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2019.05.22. ---------------------------------------------

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 

2019.05.22. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €11.132,83 

(Onze mil, cento e trinta e dois euros e oitenta e três cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.5. LOTES 8 E 12 – REQUALIFICAÇÃO DAS AVENIDAS DR. FRANCISCO SÁ 

CARNEIRO, XAVIER TEIXEIRA E RAPOSEIRA, DAS RUAS LINHA DO COMBOIO E 

AREGOS E DO VIADUTO DA RAPOSEIRA - PAMUS 1.5, 3.2 E 3.4 - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 08/DOP/2019 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS). ------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 08/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., no valor de 3.065,77 €, 
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IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2019.05.22. ---------------------------------------------

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 

2019.05.22. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €3.065,77 

(Três mil, e sessenta e cinco euros e setenta e sete cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.6. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E 

PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AV. DOS 

ALIADOS (PAMUS 7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 07/DOP/2019 (TRABALHOS 

ELEGÍVEIS). -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 07/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 23.057,58 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2019.05.22. ---------------------------------------------

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 

2019.05.22. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €23.057,58 

(Vinte e três mil, e cinquenta e sete euros e cinquenta e oito 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.7. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E 

PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AV. DOS 

ALIADOS (PAMUS 7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 08/DOP/2019 (ÁGUA ELEGÍVEIS).- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 08/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 2.900,00 

€, IVA incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2019.05.22. ---------------------------------------------

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 

2019.05.22. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €2.900,00 

(Dois mil, e novecentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor.-------------------------------------------------------------- 
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1.8. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E 

PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AV. DOS 

ALIADOS (PAMUS 7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 09/DOP/2019 (TRABALHOS 

ELEGÍVEIS). -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 09/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 12.529,00 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2019.05.22. ---------------------------------------------

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 

2019.05.22. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €12.529,00 

(Doze mil, quinhentos e vinte e nove euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

 

 

1.9. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E 

PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AV. DOS 

ALIADOS (PAMUS 7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 10/DOP/2019 (TRABALHOS NÃO 

ELEGÍVEIS). -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 10/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 2.496,00 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2019.05.22. ---------------------------------------------

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 

2019.05.22. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €2.496,00 

(Dois mil, quatrocentos e noventa e seis euros), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 

 

 

1.10. CENTRO CÍVICO (PARU 2.3) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 06/DOP/2019. ---- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 06/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, EDIBARRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A., no valor de 

33.721,32 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

DELGADO, DE 2019.05.22. ---------------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.05.22. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €33.721,32 

(Trinta e três mil, setecentos e vinte e um euros e trinta e dois 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.11. LOTE 6 – REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PORTAS DO ANJO, ALFERES JOÃO 

BATISTA, CRUZEIRO, VISCONDESSA DO ROSÁRIO E FONTE DO LEITE (PAMUS 1.1 

E 3.1) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2019. ---------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 

PÚBLICAS, no valor de 963,79 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ------------ 

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

DELGADO, DE 2019.05.22. ---------------------------------------------

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 

2019.05.22. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €963,79 

(Novecentos e sessenta e três euros e setenta e nove cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.12. LOTE 6 – REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PORTAS DO ANJO, ALFERES JOÃO 

BATISTA, CRUZEIRO, VISCONDESSA DO ROSÁRIO E FONTE DO LEITE (PAMUS 1.1 

E 3.1) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2019 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS). -- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 

PÚBLICAS, no valor de 8.420,69 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ------------ 

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

DELGADO, DE 2019.05.22. ---------------------------------------------

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 

2019.05.22. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €8.420,69 

(Oito mil, quatrocentos e vinte euros e sessenta e nove cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 
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VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESÍDUOS 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ANDREIA ISABEL DA COSTA D´ALEM. 

INFORMAÇÃO Nº106/DAR/2019. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº106/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 22 de abril de 2019, um 

pedido em nome de Andreia Isabel da Costa D´Alem, contribuinte 

n.º233286640, 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 Anibal de Sousa P. de Barros, Lote 69, 

2ºC, e na Av. Irmãos Rui e Garcia Lopes, R/C, Esq, em Chaves.-------- 

A 23 de abril de 2019, foi solicitado à Divisão de Recursos Humanos 

informação sobre a impossibilidade económica do requerente.---------- 

A 06 de maio de 2019, foi nos facultado, através da informação/proposta 

nº83/SHSDPC Nº51/2019, que a Srª Andreia Isabel da Costa D´Alem, 

demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de liquidar, o 

valor da divida, em 6 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 133,34€+iva e 89,71+iva.------------ 

Considerando que, o requerente, demonstrou, de livre e espontânea 

vontade, a intenção de liquidar, o valor da divida em 6 prestações 

cada instalação.---------------------------------------------------- 

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 133,34€+iva e 

89,71+iva, em 6 prestações mensais cada;-----------------------------  

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, 10 de maio 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 2019.05.16. ------------------------------------- 

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 2019.05.16. ---------------- 

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. REVISÃO DE PREÇOS - ABRIL 2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E HIGIENE URBANA DO CONCELHO DE CHAVES. 

INFORMAÇÃO Nº110/DAR/2019. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº110/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.— 

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

Através de fatura nº 17119/00108 de 30 de abril de 2019, a Rede 

Ambiente - Engenharia e Serviços, vem requerer ao abrigo do Decreto-

Lei nº6/2004 de 6 de Janeiro, a revisão de preços relativa ao contrato 

“Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos e Higiene Urbana 

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

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

1- De acordo com o artigo 9º do retrocitado diploma legal, “Só haverá 

lugar a revisão de preços quando a variação, para mais ou para menos, 

do coeficiente de atualização Ct mensal for igual ou superior a 1% em 

relação à unidade”.-------------------------------------------------- 

2 - O programa de concurso da prestação de serviços de recolha de 

resíduos, indica no artigo 8º que, “A revisão de preços a praticar 

como consequência da alteração dos custos de mão-de-obra e materiais, 

será realizada mensalmente, de acordo com o Decreto-Lei n.° 6/2004 de 

6 de Janeiro e com a seguinte fórmula:------------------------------- 

Ct = 0.10*S/So+0.10*Ga/Gao+0.80*lp/lpo-------------------------------------------------- 

Os conceitos utilizados na fórmula atrás descrita, são os seguintes:- 

S — Índice de mão-de-obra em Janeiro do ano de Revisão--------------- 

S° — Índice de mão-de-obra no mês anterior à data limite para a entrega 

das propostas------------------------------------------------- 

Ga — Índice do gasóleo em Janeiro do ano de Revisão------------------ 

Gao _ Índice do gasóleo no mês anterior à data limite para a entrega 

das propostas------------------------------------------------------- 

lp — Índice de preços ao consumidor em Janeiro do ano de Revisão----- 

lp° —Índice de preços ao consumidor no mês anterior à data limite para 

a entrega das propostas.--------------------------------------------- 

3 – Após a aplicação da fórmula de cálculo, o coeficiente de 

atualização para janeiro de 2019 é o constante dos cálculos seguintes: 

Ct (abr 2019) =0.10137.70127.30 +0.10308.90298.20 +0.80 

100.9598.478=1.0318 ------------------------------------------------ 

Como o coeficiente de atualização é, em relação ao mês anterior, 

inferior a 1%, mantém-se o coeficiente de atualização de 1.0301.----- 
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 Quant. 

(ton) 

Preço 

Unit. 

Faturado 

Valor 

Faturado 

Preço 

Unit. 

Rev. 

Preços 

Valor Total 

Rev.  Preços 

Diferença 

 

abr/19 Revisão Preços - abr/19 

Recolha e Tratamento 

RSU’s 

1 

150.68 

30.78€ 35 

417,93€ 

32.46€ 37 351,07€ 1 933,14€ 

Recolha Monstros 3 79.59€ 238,77€ 83.94€ 251,82€ 13,05€ 

 Dif. Total Rev. Preços 

abr/19 

1 946,19€ 

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

Assim, tendo em conta o atrás descrito, verifica-se que o pedido de 

revisão de preços cumpre o disposto no artigo 9º do Decreto-Lei atrás 

citado, bem como o artigo 8º do Programa de Concurso relativo à 

Prestação de Serviços, pelo que se propõe a aprovação do coeficiente 

de atualização referente a abril de 2019 e respetivo valor de revisão 

de preço a faturar (1 946,19€).-------------------------------------- 

Agendamento deste assunto para a próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, para apreciação.-------------------------------- 

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;------------------------------------------------------ 

Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão Executivo 

Municipal, aos serviços municipais responsáveis, nesta Autarquia 

Local, bem como à Divisão de Águas e Resíduos.----------------------- 

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

Chaves, 16 de maio de 2019-------------------------------------------

(Paulo Jorge Rodrigues Branco, Eng.º)-------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.17. ------------------------------------- 

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 2019.05.17. ---------------- 

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 
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2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – ANA LUÍSA CATALUNA FERREIRA, PELOS DANOS 

SOFRIDOS NA SEQUÊNCIA DE QUEDA. ------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento da exposição apresentada pela Sra. Ana Luísa Cataluna 

Ferreira, na qual responsabiliza o Município pelos danos sofridos na 

sequência de queda, provocados pela falta de uma tampa de saneamento 

das águas pluviais, na Rua Coronel Bento Roma.-----------------------  

Feitas as diligências necessárias pela Divisão responsável e após 

peritagem por parte da seguradora, foram considerados prejuízos no 

valor de 300,00€ (trezentos euros).---------------------------------- 

Como o sinistro se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice de 

Responsabilidade Civil, dado o valor da franquia aplicada, 10% do 

valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo 250,00€ (duzentos e 

cinquenta euros).--------------------------------------------------- 

Tendo em conta que a Companhia de Seguros, efetuou diretamente o 

pagamento total do prejuízo à sinistrada, deverá o Município 

reembolsar a seguradora em 250,00€ (duzentos e quarenta euros) 

referente ao valor da franquia.-------------------------------------- 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 1145/2019 e do compromisso nº 1684/2019.------------- 

Chaves, 21 de Maio de 2019------------------------------------------- 

A assistente técnica------------------------------------------------- 

(Em anexo respetivo processo)---------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MÁRCIA SANTOS 

DE 2019.05.21 ------------------------------------------------------  

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 2019.05.22-------------------------------------- 

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 

2019.05.22. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.2. PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO DE DUAS PARCELAS DE TERRENO (PARCELA A E 

PARCELA RESULTANTE DA OPERAÇÃO DE DESTAQUE DA PARCELA E – “PARCELA A 

DESTACAR”), NA LISTA DE LOTES INCLUÍDOS NO PROCEDIMENTO PÚBLICO 

CONCURSAL, EM CURSO, DE ALIENAÇÃO/LOCAÇÃO DE LOTES DO PARQUE 

EMPRESARIAL DE CHAVES, - INFORMAÇÃO Nº62/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. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

A presente informação consubstancia a proposta de integração de duas 

parcelas de terreno, localizadas na área do Parque Empresarial de 

Chaves, na lista de lotes incluídos no procedimento público concursal, 
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em curso, de alienação/locação de lotes do Parque Empresarial de 

Chaves. (Parque de Atividades de Chaves e Plataforma Logística 

Internacional do Vale do Tâmega). ---------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO -------------------------------------  
2.1. O município de Chaves, como medida de incentivo à fixação de 
empresas no concelho, visando a defesa e dinamização da economia local, 

o combate à desertificação e o apoio à criação de emprego, aprovou, 

em 2017, a redução para 1€/m2, o preço de venda dos lotes do Parque 

Empresarial de Chaves, concretamente dos lotes integrantes do 

Loteamento do Parque de Atividades de Chaves e do Loteamento da 

Plataforma Logística de Chaves10. ----------------------------------- 

2.2. Neste âmbito, está a decorrer desde 13 de março de 2017 um 
procedimento público concursal de tipo contínuo para Alienação/locação 

dos lotes integrados nos referidos loteamentos, com preço de venda de 

1€/m2 de terreno11. ------------------------------------------------- 

2.3. Face à resposta positiva que se tem verificado dos agentes 

económicos privados a esta política de incentivo, e tendo surgido 

manifestações concretas de interesse de aquisição de terrenos que 

extravasam os limites físicos das operações de loteamento, cujos lotes 

se encontram em hasta pública, o executivo municipal deliberou 

aprovar, em maio de 2018, a emissão de certidões para 5 parcelas de 

terreno que faziam parte da parcela sobrante do loteamento da 

Plataforma Logística de Chaves12 , tendo em vista a sua autonomização 

registral e urbanística. -------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Como apenas duas, das cinco parcelas autonomizadas, possuíam 
capacidade edificatória (parcela A e parcela E), em reunião ordinária 

do dia 14 de junho de 201813, sancionada em sessão ordinária da 

assembleia municipal de 27 de junho de 2018,  foi aprovada a extensão 

material dos efeitos das deliberações dos órgãos municipais da Câmara 

                                                           
10 Aprovado em reunião de Câmara do dia 3 de fevereiro de 2017, com 

base na Proposta nº 16/GAP/2017 e superiormente sancionada em sessão 

ordinária da assembleia municipal realizada no dia 15 de fevereiro de 

2017. -------------------------------------------------------------- 
11 Primeiro procedimento de hasta pública aprovado em Reunião de Câmara 

de 03 de março de 2017, com base na proposta nº 29/GAP/2017, o qual 

foi prolongado em 2018 (hasta pública e medida de incentivo do preço 

de venda dos lotes) em reunião de Câmara de 08 de fevereiro de 2018, 

com base na Proposta nº 6/GAP/2018, sancionado em Sessão da Assembleia 

Municipal de 08 de fevereiro de 2018. ------------------------------- 
12 Reunião de câmara do dia 3 de maio de 2018, nos termos da 

Informação/proposta nº 18/GNE/2018. --------------------------------- 
13 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 B 

PARCELA C 

PARCELA D 

PARCELA E 

Fig.1 
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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 de terreno que foram 

criadas/autonomizadas. --------------------------------------------- 

2.5. Com o intuito de otimizar a área de terreno disponível e criar  
mais uma Parcela com aproveitamento urbanístico, nessa mesma reunião 

de dia 14 de junho de 2018 o executivo municipal deliberou ainda 

aprovar uma operação de destaque14,  a incidir sobre a Parcela A, 

resultando na autonomização de mais uma parcela de grandes dimensões 

com aproveitamento urbanístico, designada por Parcela 1, ficando a 

Parcela A com a área remanescente. ---------------------------------- 

 

2.6. Neste contexto de crescente procura, por parte de investidores 
privados, de lotes de média/grande dimensão, a referida Parcela 1 veio 

a ser adjudicada em reunião de Câmara realizada no dia 26 de julho de 

2018, através de um procedimento de ajuste direto, à empresa Mallat 

lda.,com atividade no setor de fabrico de caixões, por ser considerado 

um projeto de investimento de interesse público relevante para o 

desenvolvimento empresarial do concelho, na medida em que o mesmo, 

para além de contribuir para a criação de um número significativo de 

novos postos de trabalho induz  dinâmicas positivas de atratividade 

do Parque Empresarial, com reflexo na economia local. --------------- 

2.7. Presentemente, dando continuidade a esta estratégia de criação 
de condições urbanísticas para a instalação de empresas de 

média/grande dimensão, as quais não têm acolhimento nos lotes 

disponíveis dentro dos loteamentos do Parque de Atividades de Chaves 

e da Plataforma Logística, foi superiormente solicitado aos serviços 

da Divisão de Gestão e Ordenamento do Território que analisassem a 

possibilidade de otimizarem as condições de aproveitamento 

urbanístico,  também, da Parcela E, autonomizando a parte desta que é 

edificável da parte não edificável (zona non aedificandi, zona verde 

de enquadramento, RAN); --------------------------------------------- 

2.8. Tal pretensão deve-se ao facto de que a Parcela E em causa, 
embora tenha uma área global de 37.313,07m2, apenas uma parte dela 

está destinada a construção (15.895,85m2), de acordo com a disciplina 

urbanística do Plano Diretor Municipal de Chave em vigor, pelo que se 

pretende com a operação de destaque, conferi-lhe dimensões e 

                                                           
14 Com base na Informação/proposta da Divisão de Gestão e Ordenamento 

do território, datada de 8 de junho de 2018. ------------------------ 

Parcela A 

Parcela E 

Parcela A Parcela 1 

OPERAÇÃO DE DESTAQUE DA PARCELA A  

PARCELAS COM CAPACIDADE EDIFICATÓRIA 

Fig.2 



                                                                F. 287 

                                                                  _____________________ 
 

capacidade construtiva adequadas a permitir a instalação de mais uma 

unidade empresarial. ------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Prevendo-se que esta proposta de destaque venha a obter a 

respetiva aprovação por parte do executivo municipal na próxima 

reunião de Câmara, a realizar no dia 27 de maio de 2019, irão adquirir 

a respetiva autonomia matricial e predial as seguintes parcelas: --- 

 Parcela resultante da operação de destaque da Parcela E – 

“Parcela a destacar” - (terreno para construção, com área de 15.895,85 

m2, a registar após respetiva aprovação da operação de destaque); --- 

 Parcela remanescente da operação de destaque da Parcela E – 

“Parcela sobrante” - (terreno sem capacidade edificatória, com área 

aproximada de 21.417,22m2, a registar após respetiva aprovação da 

operação de destaque); ---------------------------------------------- 

2.10. Neste sentido, e pese embora da operação de destaque da parcela 
E, venham a resultar 2 parcelas autonomizadas, como apenas uma dela 

possui capacidade construtiva, o município de Chaves passará a ter 

disponível, na área do Parque Empresarial de Chaves, duas parcelas de 

solo industrial, com capacidade construtiva, que podem ser destinadas 

à instalação de empresas de média/grande dimensão: ------------------ 

 Parcela A - terreno para construção, com área de 6.879,075m2, 

situada em Campo Queimado, freguesia de Outeiro Seco, concelho de 

Chaves, descrita na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

4508/20180525, inscrita na respetiva matriz sob o artigo 3262-P; ---- 

 Parcela resultante da operação de destaque da Parcela E – 

“Parcela a Destacar” - terreno para construção, com área de 15.895,85 

m2, a registar após respetiva aprovação da operação de destaque); -- 

3. JUSTIFICAÇÃO ----------------------------------------------------- 
3.1. Considerando que o município tem vindo, desde 2017, a seguir uma 
política de incentivo para a fixação de empresas no concelho, 

concretamente na área do Parque Empresarial de Chaves, consubstanciada 

na possibilidade de aquisição de lotes através de um procedimento 

público concursal simplificado, que permite a alienação dos mesmos a 

um preço muito acessível- 1€/m2; ------------------------------------ 

3.2.  Considerando que, face a uma crescente procura de lotes de 
média/grande dimensão nesta área do Parque Empresarial (não existentes 

nos loteamentos do Parque de Atividades e não disponíveis na Plataforma 

Parcela 

Parcela a 

Parcela E 

LOTEAMENTO 
DA 

PLATAFORMA 

LOGÍSTICA 

Fig.3 
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Logística), houve necessidade de autonomizar, recentemente (em reunião 

de Câmara de 3 de maio de 2018), da parcela sobrante do Loteamento da 

Plataforma Logística, 2 parcelas de terreno com capacidade 

edificatória (Parcela A e Parcela E) (ver fig.1); ------------------ 

3.3. Considerando que foi aprovada uma operação de destaque em junho 
de 2018, a incidir na parcela A, a qual deu origem à autonomização 

matricial e predial da Parcela 1, a qual foi, entretanto, adjudicada, 

mas mantém-se ainda livre a área remanescente da Parcela A (ver fig.2); 

3.4. Considerando que irá ser submetida a aprovação, na próxima 

reunião do executivo municipal de 27 de maio de 2019, uma operação de 

destaque, a incidir na Parcela E, por forma a conferir a esta parcela 

dimensões e capacidade construtiva adequadas à instalação de mais uma 

unidade empresarial de média/grande dimensão, proposta essa que se 

prevê que venha a obter a respetiva aprovação, e de seguida o 

desencadeamento do procedimento tendente à respetiva autonomia 

matricial e predial (ver fig.3); ------------------------------------ 

3.5. Considerando que, partindo desse pressuposto de aprovação, o 
município de Chaves passará a ter disponível, na área do Parque 

Empresarial de Chaves, mais duas parcelas de solo industrial (Parcela 

A e Parcela resultante da operação de destaque da parcela E), as quais 

permitirão dar resposta às pretensões que têm vindo a ser manifestadas 

por parte de investidores privados, em adquirir lotes de dimensão 

superior aos disponíveis nos loteamentos aí existentes (ver fig.3); 

3.6. Considerando que, o município deverá continuar a garantir o 

cumprimento dos princípios da igualdade, imparcialidade, transparência 

e leal concorrência entre todos os interessados, mantendo os 

pressupostos que estiveram subjacentes à abertura do procedimento de 

hasta pública de alienação/locação de lotes no Parque Empresarial em 

2017, e posteriormente também em 2018 (Proposta nº 6/GAP/2018, 

aprovada em RC e Assembleia Municipal de 8 e 28 de fevereiro, 

respetivamente). --------------------------------------------------- 

3.7. Considerando que o Executivo Municipal e a Assembleia Municipal 
já deliberaram, em junho de 2018, (reunião de Câmara e Assembleia 

Municipal de 14 e 27 de junho de 2018) estender às 2 parcelas 

autonomizadas (Parcela A e Parcela E), a medida de apoio à fixação de 

empresas, substanciada no preço de venda do solo a 1/m2, tendo em 

conta o respeito pelos princípios da igualdade de tratamento e da 

proporcionalidade, bem como o princípio da conexão material da 

localização destas 2 parcelas com os Lotes do Loteamento da Plataforma 

Logística, que já estão a beneficiar deste incentivo; -------------- 

3.8. Face ao exposto, estes serviços consideram que estas duas 

parcelas de terreno autonomizadas (Parcela A e Parcela resultante da 

operação de destaque da parcela E) poderão ser integradas na lista de 

lotes disponíveis do procedimento concursal de Hasta Pública, que está 

a decorrer para alienação/locação de lotes integrados no Parque 

Empresarial de Chaves, passando as mesmas a integrar o quadro sinótico 

constante no nº 8 da Proposta nº 6/GAP/2018, aplicando-se a tais 

parcelas as mesmas regras/normas de alienação aí previstas. -------- 

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

4.1. Em coerência com as razões de facto e de direito supra expostas, 
sou a propor que o presente assunto seja agendado para a próxima 

reunião ordinária do Executivo Municipal, com vista à obtenção da 

competente deliberação camarária, no seguinte sentido: ------------- 

4.1.1.  Inserção da Parcela A (com a área de 6.879,075m2,  situada em 

Campo Queimado, freguesia de Outeiro Seco, concelho de Chaves, 

descrita na Conservatória do Registo Predial sob o nº 4508/20180525, 

inscrita na respetiva matriz sob o artigo 3262-P) na lista de lotes 
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que fazem parte do Procedimento Público Concursal, que está a decorrer, 

para alienação/locação de lotes do Parque Empresarial de Chaves, 

passando a mesma a integrar o quadro sinótico constante no nº 8 da 

Proposta nº 6/GAP/2018, com sujeição às regras/normas de alienação aí 

previstas (ver fig.3);----------------------------------------------- 

4.1.2. Caso a operação de destaque da Parcela E obtenha aprovação (da 

qual irão resultar duas parcelas autónomas: (i) a parcela a destacar, 

com capacidade edificatória - 15.895,85 m2, e a parcela sobrante, sem 

capacidade edificatória - 21.417,22m2), que a parcela a destacar (com 

15.806,00m2)  seja, igualmente, inserida na referida lista de lotes 

que fazem parte do mencionado Procedimento Público Concursal, passando 

a mesma a integrar o quadro sinótico constante no nº 8 da Proposta nº 

6/GAP/2018, com sujeição às regras/normas de alienação aí previstas; 

4.1.3. Que seja incluído no referido Procedimento Público Concursal, 

uma clausula de salvaguarda, a mencionar que a adjudicação da Parcela 

resultante da operação de destaque – “Parcela a destacar” (com 

15.895,85 m2), fica condicionada à efetivação do registo da mesma 

(registo matricial e predial); ------------------------------------- 

4.1.4. Consequentemente, caso haja deliberação nos termos preconizados 

nos pontos anteriores, que seja promovida a publicitação da inclusão 

das duas parcelas de terreno referidas (parcela A com 6.879,075m2 e 

parcela a destacar da Parcela E, com 15.895,85 m2) no procedimento 

público concursal que está a decorrer, nos precisos termos da 

publicitação inicial. ----------------------------------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 17.05.2019 ----- 

- 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 que 

exare despacho no sentido de se promover o agendamento deste assunto 

para a próxima reunião de Câmara, visando deliberação de aprovação da 

proposta, a qual, em síntese, preconiza: ---------------------------- 

2.1- Inserção da Parcela A (com a área de 6.879,075m2) na lista de 

lotes que fazem parte do Procedimento Público Concursal (em curso) 

para alienação/locação de lotes do Parque Empresarial de Chaves, 

passando a mesma a integrar o quadro sinótico constante no nº 8 da 

Proposta nº 6/GAP/2018, para que tal parcela possa ficar sujeita às 

mesmas regras/normas de alienação aí previstas; --------------------- 

2.2- Caso a operação de destaque da Parcela E, que é objeto de 

tratamento em informação autónoma, também presente na mesma reunião 

de Câmara para deliberação,  obtenha aprovação, que a parcela 

edificável daí resultante (com a área aproximada de 15.895,85 m2) , 

seja, igualmente, inserida na referida lista de lotes que fazem parte 

do mencionado Procedimento Público Concursal, passando a mesma a 

integrar o quadro sinótico constante no nº 8 da Proposta nº 6/GAP/2018, 

bem como a estar sujeita às mesmas regras/normas de alienação aí 

previstas; --------------------------------------------------------- 

2.3- Que seja incluído no referido Procedimento Público Concursal, uma 

clausula de salvaguarda, a mencionar que a adjudicação da Parcela 

resultante da operação de destaque (com 15.895,85 m2), fica 

condicionada à efetivação do registo da mesma (registo matricial e 

predial); ---------------------------------------------------------- 

2.4-Consequentemente, caso haja deliberação nos termos preconizados 

nos pontos anteriores, que seja promovida a publicitação da inclusão 
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das duas parcelas de terreno referidas (parcela A com 6.879,075m2 e 

parcela a destacar da Parcela E, com 15.895,85 m2) no procedimento 

público concursal que está a decorrer, nos precisos termos da 

publicitação inicial. ----------------------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

MARCELO DELGADO, DE 2019.05.22-------------------------------------- 

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 

2019.05.22. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PLANO PRESTACIONAL PARA PAGAMENTO DE AVISOS 

EM ATRASO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 56/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 de plano 

prestacional para pagamento de avisos em atraso, referentes ao direito 

de ocupação do espaço de venda E54 do terrado da Feira Semanal de 

Chaves, formulado por Manuel Mendes da Cunha Coelho. ---------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Nos termos do artigo 50.ºi do Regulamento de Exercício de 

Atividade de Comércio a Retalho Não Sedentária, pela ocupação dos 

espaços de venda são devidas as taxas constantes no Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas em vigor no Município de Chaves (RLCT), 

a pagar até ao dia 15 de cada mês, mediante as guias de pagamento 

emitidas para o efeito. ---------------------------------------------  

2.2. O incumprimento do dever de pagamento obriga à extração das 
respetivas certidões de dívida para efeitos de execução fiscal, em 

vista à cobrança coerciva dos valores em falta, ao abrigo do disposto 

no n.º 4 do artigo 34.º do RLCT, e tem como consequência a extinção 

definitiva do direito de ocupação do respetivo espaço de venda no 

terrado da Feira Semanal de Chaves (n.º 4 do artigo 50.º do Regulamento 

de Exercício de Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária). ---- 

2.3. Todavia, nos termos do artigo 16.ºii do Regulamento de Liquidação 
e Cobrança de Taxas Municipais (RLCTM), compete à Câmara Municipal 

autorizar o pagamento em prestações, nos termos do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário e da Lei Geral Tributária (CPPT), 

desde que se encontrem reunidas as condições para o efeito. --------- 

3. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

3.1. Através do n/ ofício com a referência 09/DSC/2019, datado de 21 
de fevereiro de 2019, foi comunicado ao requerente a existência de 

avisos por liquidar, relativos aos meses de março de 2018 a fevereiro 

de 2019, referentes ao direito de ocupação do espaço de venda E54 do 

terrado da Feira Semanal de Chaves, os quais perfaziam um total de 

372,20€ (trezentos e setenta e dois euros, e vinte cêntimos), ao que 

acrescem juros de mora vencidos. ------------------------------------ 
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3.2. Consultado o processo do requerente e a Escrivã dos processos de 
execução, Helena Presa, constata-se que o requerente viu aprovado pelo 

Executivo Municipal, em Reunião de Câmara de 29.04.2019, um plano de 

pagamento em prestações relativo a certidões de dívida extraídas para 

efeitos de execução fiscal, por falta de pagamento da taxa de ocupação 

do lugar E54 do terrado da Feira Semanal, de abril de 2017 a fevereiro 

de 2018, no valor global de 341,00€ (trezentos e quarenta e um euros), 

cujo pagamento deverá dar início no presente mês de maio. ----------- 

4. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

4.1. Em 12.03.2019 o requerente, através do documento registado nos 
serviços de expediente geral desta Autarquia, sob o n.º 2156, vem 

solicitar o pagamento do montante em dívida em prestações, alegando 

que a sua “situação económica não permite pagar a sua totalidade”, 

apresentando para o efeito a última declaração de IRS. -------------- 

4.2. Sendo certo que o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o requerente, pela sua situação económica, 

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

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

inferior a 1 unidade de conta (102,00€) no momento da autorização, nos 

termos do disposto no n.º 5 do artigo 196.º do CPPT. ---------------- 

4.3. Todavia, consultado o programa de Feiras e Mercados constata-se 
que, após a primeira notificação liquidou 4 avisos de pagamento, 

encontrando-se atualmente em dívida 11 avisos de pagamento, que 

perfazem um total de 341,80€ (trezentos e quarenta um euros e oito 

cêntimos), ao que acrescem juros de mora vencidos. ------------------ 

4.4. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 
serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) Da análise dos documentos apresentados comprova-se a insuficiência 

económica do requerente, nos termos da lei sobre o apoio judiciário, 

pelo que poderá vir a ser autorizado o pagamento em 3 prestações, no 

valor de 113,85 € (cento e treze euros, e oitenta de cinco cêntimos), 

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

dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento, 

de acordo com o disposto no n.º 8 do artigo 196.º do CPPT; ---------- 

(ii) Nos termos do n.º 4 do artigo 16.º do Regulamento de Cobrança e 
Liquidação de Taxas Municipais, o pagamento de cada prestação deverá 

ocorrer durante o mês a que esta corresponder até ao 8.º dia. ------- 

(iii) Contudo, a falta de pagamento de qualquer prestação implicará o 
vencimento imediato das seguintes, e a persistência da situação de 

incumprimento do dever de pagamento deverá conduzir à extração das 

respetivas certidões de dívida para efeitos de execução fiscal, em 

vista à cobrança coerciva dos valores em falta, ao abrigo do disposto 

no n.º 4 do artigo 34.º do RLCT, e deverá ter como consequência a 

extinção definitiva do direito de ocupação do respetivo lugar de venda 

no terrado da Feira Semanal de Chaves. ------------------------------ 

5. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, estes serviços propõe ao Senhor Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral que submeta à consideração da 

Senhora Vereador Eng.ª Paula Chaves, responsável pelo pelouro das 

feiras e mercados, a aprovação da presente informação e a adoção da 

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

(i) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no deferimento do pagamento dos avisos 

em atraso, em 3 prestações, ao qual acrescem os juros de mora vencidos, 

conforme proposto no ponto 4.4. desta informação; ------------------- 
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(ii) 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, 8 de maio de 2019 ------------------------------------------- 

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

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

Anexo: Declaração de IRS -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

10/05/2019---------------------------------------------------------- 

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 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a 

presente informação à consideração da Senhora Vereadora, Engª Paula 

Chaves, para aprovação da proposta e da estratégia procedimental 

preconizada na mesma. ----------------------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 14/05/2019 ---------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES DATADO DE 14/05/2019 ------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. CADUCIDADE DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE LUGAR DE VENDA - LOJA N.º 6A. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 61/DSC/2019. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

6. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia a proposta relacionada com a 

análise do processo referente ao direito de ocupação do lugar de venda 

- loja n.º 6A, do Mercado Municipal de Chaves, cujo atual titular é a 

empresa Panificadora Casas Lda., contribuinte fiscal n.º 503 693 693, 

pela reiterada falta de cumprimento do pagamento das taxas devidas 

pela ocupação do lugar e a interrupção do exercício da atividade. --- 

7. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

7.1. Nos termos do artigo 37.ºiii do Regulamento de Mercados Municipais 
do Concelho de Chaves (RMM), pela ocupação dos lugares de venda são 

devidas as taxas constantes no Regulamento de Liquidação e Cobrança 

de Taxas em vigor no Município de Chaves (RLCT), a pagar até ao dia 

15 de cada mês, mediante as guias de pagamento emitidas para o efeito.  

7.2. O incumprimento do dever de pagamento obriga à extração das 
respetivas certidões de dívida para efeitos de execução fiscal, em 

vista à cobrança coerciva dos valores em falta, ao abrigo do disposto 

no n.º 4 do artigo 34.º do RLCT, e tem como consequência a extinção 
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definitiva do direito de ocupação do respetivo lugar de venda no 

Mercado Municipal de Chaves (n.º 4 do artigo 37.º do RMM). ---------- 

7.3. Também no âmbito do artigo 8.ºiv do RMM, qualquer titular do 
direito de ocupação que, por motivo de doença ou outro devidamente 

justificado, se encontrar impedido de dirigir ou manter em 

funcionamento, o seu lugar de venda, por período de tempo não superior 

a 60 dias seguidos, deverá apresentar declaração escrita à Câmara 

Municipal, indicando o tempo e motivo de ausência, podendo ocasionar 

a afixação de aviso próprio. ---------------------------------------- 

7.4. No caso de se verificar que o período de ausência é superior ao 
previsto no n.º 1 do artigo 8.º do RMM, pode o titular do direito de 

ocupação perder o direito à ocupação do lugar nos termos do artigo 

12.º do mesmo regulamento. ------------------------------------------ 

8. DA ANÁLISE DO PROCESSO EM CONCRETO ---------------------------- 

8.1. Consultado o programa de Gestão de Feiras e Mercados (Medidata), 
constata-se a existência de processos de execução fiscal, por falta 

de pagamento da taxa de ocupação do lugar de venda - loja n.º 6A, do 

Mercado Municipal de Chaves, de março de 2017 a fevereiro de 2018, no 

valor global de 343,60€ (trezentos e quarenta três euros, e sessenta 

cêntimos), tendo confirmado a Escrivã dos processos de execução, 

Helena Presa, que permanecem por liquidar. -------------------------- 

8.2. Permanecem ainda por liquidar os avisos referentes ao direito de 
ocupação, relativos aos meses de março de 2018 a maio de 2019, os 

quais perfazem um total de 434,57€ (quatrocentos e trinta e quatro 

euros, e cinquenta e sete cêntimos), ao que acrescem juros de mora 

vencidos. ---------------------------------------------------------- 

8.3. De referir ainda que, o lugar de venda - loja n.º 6A permanece, 
conforme informação do encarregado do Mercado Municipal, Manuel 

Sarmento, encerrado há mais de 18 meses, sem ter sido apresentado 

qualquer motivo pelo titular, nos termos do artigo 8.º do RMM. ------ 

8.4. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 
serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) A persistência da situação de incumprimento do dever de liquidação 

dos avisos referentes ao direito de ocupação deverá conduzir à imediata 

extração das respetivas certidões de dívida para efeitos de execução 

fiscal, em vista à cobrança coerciva dos valores em falta, ao abrigo 

do disposto no n.º 4 do artigo 34.º do RLCT; ------------------------ 

(ii) Em simultâneo, e face à conjugação das alíneas c) e f) do artigo 
12.ºv do RMM, mais concretamente a reiterada falta de cumprimento do 

pagamento das taxas devidas pela ocupação do lugar de venda e a 

interrupção do exercício da atividade, deverão ter como consequência 

a extinção definitiva do direito de ocupação do respetivo lugar de 

venda - loja 6A, do Mercado Municipal de Chaves, sendo concedido um 

prazo de 10 dias, à titular, para a entrega voluntária da loja. ----- 

9. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, estes serviços propõem ao Senhor Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral que 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: ---------------------------------- 

9.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 
ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no reconhecimento da caducidade do 

direito de ocupação do lugar de venda - loja n.º 6A, do Mercado 

Municipal de Chaves, pelas razões e nos termos expressos no ponto ii) 

do n.º 3.4., da presente informação; -------------------------------- 
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9.2. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 
nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da decisão que vier a 

ser proferida sobre a matéria ora em apreciação, sendo para o efeito 

estabelecido o prazo de 10 dias para permitir à mesma vir a processo, 

por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o mesmo, tudo isto nos 

termos do artigo 121.º e ss. do CPA. -------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 16 de maio 2019 --------------------------------------------- 

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

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

17/05/2019 --------------------------------------------------------- 

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 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a 

presente informação à consideração da Senhora Vereadora Paula Chaves, 

para aprovação da proposta e da estratégia procedimental preconizada 

na mesma. ----------------------------------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 20/05/2019 ---------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES DATADO DE 20/05/2019 ------- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. PROPOSTA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FOTOGRAFA _ RAID FOTOGRÁFICO’ 

2019 - INFORMAÇÃO Nº46/DSC/2019, DA DRA. FILIPA LEITE DE 30.04.2019.  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. O evento FotoGrafa! Raid Fotográfico, resultou de uma iniciativa 

apresentada pelo projeto Chaves Intemporal, em sede de Orçamento 

Participativo promovido pelo Município de Chaves, no ano de 2015, que 

tem vindo a ser dinamizado e produzido, anualmente, pelo projeto Chaves 

Intemporal, com promoção e apoio do Município. ---------------------- 

2. A organização do evento tem como pretensão, última, a 

internacionalização do evento fotográfico, procurando atrair 

participantes não residentes, tornando este Raid Fotográfico uma 

referência no norte do país. ---------------------------------------- 

3. O Município de Chaves e o projeto Chaves Intemporal pretendem 

dar continuidade à dinamização do FotoGrafa! Raid Fotográfico, um 

concurso aberto a todos os entusiastas da fotografia que queiram 

potenciar e apresentar o seu talento. ------------------------------- 

4. As edições anteriores foram, sempre, coincidentes com as datas 

associadas às festas da cidade. A data sugerida, pela Chaves 

Intemporal, para a realização da 5ª edição do evento, foram os dias 
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06 e 07 de julho, devendo o evento integrar o programa das festas da 

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

5. As três edições anteriores do FotoGrafa! Raid Fotográfico 

contaram com os seguintes números de inscritos: --------------------- 
Edição Inscrições 

2016 – 2 ª Edição 23 

2017 – 3ª Edição 53 

2018 – 4ª Edição 57 

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

1. A realização do Fotografa |Raid Fotográfico’2019 contempla o 

desenvolvimento das seguintes atividades: -------------------------- 

 Raid Fotográfico no concelho de Chaves (06 e 07 de julho); ---- 

 Jovem FotoGrafa! (jovens dos 14 aos 18 anos) ------------------ 

 Workshop sobre street photography ----------------------------- 

 Jantar convívio com os participantes -------------------------- 

 Exposição dos trabalhos concorrentes -------------------------- 

 Entrega de prémios (setembro) e sessão e debate sobre fotografia  

2. Para a adequada promoção e dinamização do evento estão 

calendarizadas as seguintes datas e ações: -------------------------- 

 Apresentação pública (maio); ---------------------------------- 

 Data limite inscrições online: 30 de junho (em www.chaves.pt);- 

 Raid fotográfico: 06 e 07 de julho; --------------------------- 

 Workshop fotográfico: 06 de julho; ---------------------------- 

 Jantar convívio: 06 de julho; --------------------------------- 

 Entrega de prémios a concurso: 07 de julho -------------------- 

 Atribuição de prémios: 20 de julho ---------------------------- 

 Reunião do Júri, 15 de julho; --------------------------------- 

 Divulgação dos Premiados, 24 de julho; ------------------------ 

 Exposição dos trabalhos: 17 de agosto a 07 de setembro; ------- 

 Entrega de prémios: setembro (data a designar); --------------- 

3. O custo da inscrição, por participante é de 10 euros, devendo 

este valor ser liquidado no ato da inscrição a favor da Câmara 

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

4. A inscrição contempla um seguro, kit identificativo, assistência 

ao workshop, jantar convívio e habilitação ao sorteio de um prémio de 

presença. ---------------------------------------------------------- 

5. Todo o regulamento do concurso estará disponível online no site 

oficial do Município e no site do Fotografa. ------------------------ 

6. O número máximo de inscrições no raid fotográfico será de 100 

participantes, presumindo-se, em função do histórico disponível supra 

elencado, que o mesmo possa vir a atingir os 75 participantes. ------ 

7. Para a concretização das ações previstas é necessária a 

realização das seguintes despesas estimadas: ------------------------ 

III.1 – Aquisição de serviços ------------------------------------- 

Aquisição de serviços 
Valor estimado 

c/IVA inc. 

Proposta de 

contrapartes a 

convidar 

Rúbrica 

100 impressões 40x30 cm, papel fotográfico 

mate (cor e preto e branco) 
200,00 € 

Assunto Afortunado 

Gráfica do Tâmega 

Scangraphic 

Seara Gráfica 

Tipografia Azevedo 

Tipografia 

Flaviense 

PM Publicidade 

02022599 

200 catálogos para exposição  

A4, dobrado para formato A5, papel couché 

mate 135 gr, impressão a 4 cores   

150,00 € 02022599 

1 Faixa publicitária (2mx80cm) 50,00 € 02022599 
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Outros    

- Alojamento (4 noites), quartos single (3 

para júri e 1 para o seminário) 
140,00 € 

Petrus Hotel 

Hotel Premium 

Forte de S. 

Francisco Hotel 

02022599 

26 Refeições (membros do júri e 

organização)  
300,00 € 

Tomate Azul 

Mister Prego 

Casa Costa 

02022599 

100 refeições, correspondentes ao número 

de inscrições que se vierem a efetivar, 

com comparticipação de valor máximo de 

10,00€/refeição 

Valor a apurar em 

função do número 

de inscrições 

(limite máximo 

1.000,00€) 

Tomate Azul 

Mister Prego 

Casa Costa 

02022599 

Valor global estimado  840,00€ 

Nota: a acrescer do valor que 

vier a ser determinado pelo 

número de inscritos (contemplado 

na alínea anterior) 

O valor do seguro dos participantes está assegurado, no âmbito do 

concurso público da contratação de seguros para o Município de Chaves, 

de acordo com a informação da Divisão de Gestão Financeira, mediante 

disponibilização da lista de inscritos antes da realização do 

FotoGrafa! Raid Fotográfico’2019. ----------------------------------- 

II.2 – Aquisição de bens ------------------------------------------- 

Aquisição de bens Imagem exemplificativa 

Valor 

estimado 

c/IVA inc. 

Proposta de 

contrapartes 

a convidar 

Rúbrica 

100 Kit concorrente 

(bolsa, na cor preto, em 

poliéster 210 T, com 

dimensão aprox: 34x43 

cm). Impressão logotipo a 

2 cores    

300,00 € 
Assunto 

Afortunado 

Gráfica do 

Tâmega 

Scangraphic 

Seara 

Gráfica 

Tipografia 

Azevedo 

Tipografia 

Flaviense 

PM 

Publicidade  

02011503 

100 Colares (fitas) com 

logotipo + 100 cartões de 

identificação 

personalizados (dim. 9 x 

12cm, impressão a 4 cores 

em cartolina branca 

plastificada)  

 

160,00 € 02012199 

1 Pacard vinil 70,00 02012199 

100 placas k-line 40x30 cm 350,00 € 02012199 

Valor global estimado  880,00€   

Impressões a assegurar pelo Gabinete de Protocolo e Comunicação, com 

entrega do layout final a desenvolver pelo projeto Chaves Intemporal: 

100 diplomas de participação  

15 diplomas de premiados 

50 Convites 

10 Cartazes  

100 Normas regulamentares  

II.3 – Atribuição de Prémios ---------------------------------------- 

Ao município de Chaves cabe a assunção do valor dos prémios, relativos 

à atribuição dos 3 primeiros lugares do Raid Fotográfico, a saber: 
Prémios pecuniários para os vencedores 15 Valor Rúbrica 

                                                           
15) De acordo com as normas regulamentares (anexas à proposta), os 

demais prémios a atribuir não apresentam qualquer custo para o 
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1º prémio 750,00 € 

02011501 2º prémio 500,00 € 

3º prémio 250,00 € 

Total 1.500,00€  

8. O valor previsional, resultante dos encargos previstos nos pontos 

II.1, II.2 e II.3, é de 3.220,00 € (três mil duzentos e vinte euros, 

IVA incluído à taxa legal), estando previstas nas respetivas rubricas 

orçamentais, anteriormente discriminadas, a saber: 02022599 / 02012199 

/ 02011501. --------------------------------------------------------- 

9. Acresce à despesa anterior o valor, por participante no limite 

máximo, de 10,00€ para a realização do jantar, a contratualizar em 

função do número de inscritos que se vier a verificar. -------------- 

10. Para efeitos de operacionalização dos procedimentos, atinentes à 

realização da despesa, devem ser observados os seguintes pressupostos:  

10.1- Nos termos do ponto 1, do artigo 63.º da Lei n.º 71/2008, de 31 
de dezembro, “Os valores dos gastos com contratos de aquisição de 

serviços, celebrados nos termos do Código dos Contratos Públicos 

(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e 

ulterioras alterações, nas autarquias locais, que em 2019 venham a 

renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto de contrato vigente 

em 2018, não podem ultrapassar: ------------------------------------- 

i. Os valores dos gastos de 2018, considerando o valor total 

agregado dos contratos, sempre que a mesma contraparte preste mais do 

que um serviço ao mesmo adquirente; ou------------------------------- 

ii. O preço unitário, caso o mesmo seja aritmeticamente determinável 

ou tenha servido de base ao cálculo dos gastos em 2018”. ------------ 

10.2- Observância do despacho proferido pelo Senhor Presidente da 

Câmara, datado de 25/01/2019, praticado sobre a proposta Nº 

2/DCG/2019, de 21/01201916, na qual passaram a ser dispensados do 

cumprimento do limite com valores gastos, previsto no nº 1 do artigo 

63º, da Lei nº 71/ 2018, de 31/12, determinados contratos aí 

tipificados. ------------------------------------------------------- 

10.3- Tal Despacho contemplou, ainda, na alínea c), da parte III, da 
proposta, a possibilidade de “dispensar, ainda, do retromencionado 

limite, os contratos de aquisição de serviços, formados em 2019, cujo 

valor agregado para objeto semelhante e para a mesma contraparte, no 

mesmo ano, não ultrapasse os 5000,00€. ------------------------------ 

10.4- Assim, tendo em consideração o despacho do Senhor Presidente da 
Câmara, com data de 25/01/2019, praticado sobre a Proposta Nº 

2/DCG/2019, de 21/01/2019, caso se verifique que os contratos de 

aquisição de serviços, formados em 2019, cujo valor agregado para 

objeto semelhante e para a mesma contraparte, levando em conta a 

despesa que se pretende realizar, não ultrapasse os 5000,00€, então 

este procedimento fica dispensado do cumprimento do limite com valores 

gastos, previsto no nº 1, do artigo 63.º da Lei n.º 71/2008, de 31 de 

dezembro. ---------------------------------------------------------- 

10.5- Como condição prévia ao despacho de autorização da despesa em 
causa, deverá a Divisão de Gestão Financeira, confirmar a verificação 

da condição referida no ponto anterior. ---------------------------- 

                                                           

Município, uma vez que serão oferecidos pelas empresas patrocinadoras, 

que se associam ao evento. ------------------------------------------ 
16 Proposta que fundamentou os casos e as circunstâncias de “Dispensa 

do cumprimento do limite com valores gastos previsto no nº 1 do artigo 

63º, da Lei nº 71/2018, de 31/12 –Aquisição de serviços; nº 4 do artigo 

63º, da  Lei nº 71/2018, de 31/12. ---------------------------------- 
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10.6- Por último, atendendo que, no uso das competências determinadas 
pelo disposto na alínea u), do número 1, do artigo 33º do Anexo I, da 

Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, pode, legalmente, o executivo 

municipal deliberar e apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

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

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

Face ao exposto tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte 

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

1. Encaminhamento da presente informação/proposta à Divisão de 

Gestão Financeira para a atribuição do cabimento, em cumprimento com 

o LCPA; ------------------------------------------------------------- 

2. Caso a mesma venha a ser objeto de concordância por parte do Exmo 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Francisco Melo, deverá ser 

remetida para aprovação pelo órgão competente, no caso concreto, a 

Câmara Municipal, no sentido de autorizar a realização do evento, com 

consequente aprovação das normas regulamentares, bem como as despesas 

consubstanciadas nos pontos II.1, II.2 e II.3,; --------------------- 

3. Por último, encaminhamento para a Divisão de Gestão Financeira / 

Setor de Aprovisionamento para operacionalização, após obtenção de 

deliberação por parte do órgão competente à tomada de decisão. ------ 

À consideração superior do Chefe de Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade, Arqt. Rodrigo Moreira. ----------------------------- 

Nota: Em anexo apresentação do projeto e normas regulamentares do 

evento FotoGrafa! Raid Fotográfico 2019 ----------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 08.05.2019 ----- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

que submeta à consideração do Senhor Vice-presidente, Dr. Francisco 

Melo a tomada de decisão conforme preconizado na proposta, sendo o 

assunto submetido à próxima reunião de Câmara para deliberação em 

conformidade com o preconizado. ------------------------------------- 

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

 

 

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ----------------------------------

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

Concluída a análise, discussão e votação de todos os assuntos, e antes 

de proceder ao encerramento da presente reunião, o Senhor Presidente 

da Câmara, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, deu a palavra aos presentes que 

mostraram interesse em intervir, na presente reunião, nos termos do 

disposto do nº. 2, do art. 49º, do anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro. ---------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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Usaram da palavra alguns munícipes da freguesia de S. Vicente da Raia, 

tendo alertado, o Senhor Presidente da Câmara, para alguns problemas 

relacionados com o elevado custo suportado, pelos cidadãos da 

Freguesia, com os serviços municipais de limpeza das fossas sépticas.- 

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

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

Presidente da Câmara, tendo assumido, publicamente, a responsabilidade 

de apresentar uma proposta de redução, em 30%, das taxas cobradas, 

pelo Município, com a limpeza das fossas, junto das freguesias do 

Concelho que não se encontrem dotadas de rede pública de saneamento.-  

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

De seguida, usaram da palavra, novamente, alguns concidadãos da 

freguesia de S. Vicente da Raia, tendo alertado, o Senhor Presidente 

da Câmara, para o eventual mau funcionamento da ETAR de S. Vicente da 

Raia. -------------------------------------------------------------- 

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

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

Responsável, Eng. Victor Santos, pela respetiva área de intervenção 

municipal, tendo referido, sobre a matéria, em apreciação, que os 

serviços municipais competentes irão avaliar, com a maior brevidade 

possível, as condições de funcionamento da retrocitada ETAR, e 

eventual necessidade de intervenção na mesma. ----------------------- 

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

De seguida, usaram da palavra, novamente, concidadãos da freguesia de 

S. Vicente da Raia, tendo solicitado ao Senhor Presidente da Câmara, 

a colocação de mais ecopontos e contentores de resíduos sólidos 

urbanos, na freguesia. ---------------------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, tendo dado nota, aos residentes da freguesia, 

que iriam ser encetados contactos com a empresa responsável, no sentido 

de serem criadas condições mais satisfatórias, no âmbito da recolha 

de resíduos sólidos urbanos, nas freguesias rurais. ----------------- 

 

 

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

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

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

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

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezasseis horas e trinta minutos, para constar se lavrou 

a presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

i Regulamento de Exercício de Atividade de Comércio a Retalho Não 

Sedentária --------------------------------------------------------- 

Artigo 50.º - Taxas ------------------------------------------------- 

Pela ocupação dos espaços de venda são devidas as taxas constantes no 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas em vigor no município de Chaves.  
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A taxa será paga mensalmente no posto de atendimento administrativo do Mercado 

Municipal, ou na tesouraria da Câmara Municipal, mediante as guias de pagamento 

emitidas para o efeito. ------------------------------------------------------------ 

O pagamento mensal será efetuado até ao dia 15 de cada mês. ------------------------ 

O não pagamento das taxas devidas nos prazos e pela forma prevista neste artigo 

implica a caducidade do direito de ocupação e a cobrança das importâncias em dívida, 

mediante processo de execução fiscal. ---------------------------------------------- 

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

Artigo 16.º - Pagamento em prestações ---------------------------------------------- 

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 7, compete à Câmara Municipal autorizar o pagamento 

em prestações, nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário e da Lei 

Geral Tributária, desde que se encontrem reunidas as condições para o efeito. ------ 

2. Os pedidos de pagamento em prestações devem conter a identificação do requerente, 

a natureza da dívida e o número de prestações pretendido, bem como os motivos que 

fundamentam o pedido. -------------------------------------------------------------- 

3. No caso de deferimento do pedido, o valor de cada prestação mensal corresponderá 

ao total da dívida dividido pelo número de prestações autorizado, acrescendo ao valor 

de cada prestação os juros de mora contados sobre o respetivo montante desde o termo 

do prazo para pagamento voluntário até à data do pagamento efetivo de cada uma das 

prestações. ------------------------------------------------------------------------ 

4. O pagamento de cada prestação deverá ocorrer durante o mês a que esta corresponder 

até ao 8.º dia. -------------------------------------------------------------------- 

5. A falta de pagamento de qualquer prestação implica o vencimento imediato das 

seguintes, assegurando-se a execução fiscal da dívida remanescente mediante a extração 

da respetiva certidão de dívida. --------------------------------------------------- 

6. Poderá o Presidente da Câmara Municipal condicionar a autorização do pagamento 

fracionado das taxas à prestação de caução. ---------------------------------------- 
iii Regulamento dos Mercados Municipais --------------------------------------------- 

Artigo 37.º - Taxas ---------------------------------------------------------------- 

1. Pela ocupação dos lugares de venda são devidas as taxas constantes no Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas em vigor no município de Chaves. ----------------- 

2. A taxa será paga mensalmente no posto de atendimento administrativo do Mercado 

Municipal, ou na tesouraria da Câmara Municipal, mediante as guias de pagamento 

emitidas para o efeito. ------------------------------------------------------------ 

3. O pagamento mensal será efetuado até ao dia 15 de cada mês. --------------------- 

4. O não pagamento das taxas devidas nos prazos e pela forma prevista neste artigo 

implica a caducidade do direito de ocupação e a cobrança das importâncias em dívida, 

mediante processo de execução fiscal. ---------------------------------------------- 
iv Artigo 8.º - Interrupção do exercício da atividade ------------------------------ 

1. Qualquer titular do direito de ocupação que, por motivo de doença ou outro 

devidamente justificado, se encontrar impedido de dirigir ou manter em funcionamento, 

o seu lugar de venda, por período de tempo não superior a 60 dias seguidos, deverá 

apresentar declaração escrita à Câmara Municipal, indicando o tempo e motivo de 

ausência, podendo ocasionar a afixação de aviso próprio. --------------------------- 

2. Comprovando-se que o impedimento assume caráter permanente ou que o titular do 

direito de ocupação, por qualquer motivo, pretende desistir da ocupação do lugar de 

venda que lhe foi adjudicado, deverá este informar a Câmara Municipal desse facto, 

que dará origem a um novo procedimento de atribuição do direito de ocupação do espaço 

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

3. Os factos enunciados no ponto 1 deste artigo deverão ser comunicados por escrito 

até ao dia 30 do mês anterior àquele em que se pretende que produzam efeitos. ------ 

4. Caso se verifique que o período de ausência é superior ao previsto no n.º 1, pode 

o titular do direito de ocupação perder o direito à ocupação do lugar nos termos do 

artigo 12.º. ----------------------------------------------------------------------- 
v Artigo 12.º - Caducidade do direito de ocupação ---------------------------------- 

O direito de ocupação do lugar de venda caduca nos seguintes casos: ---------------- 

a) Por morte ou invalidez do respetivo titular, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do 

artigo 9.º e do n.º 1 do artigo 10.º, do presente Regulamento; --------------------- 

b) Por desistência voluntária do seu titular; -------------------------------------- 

c) Por falta de pagamento das taxas previstas neste Regulamento, sem prejuízo do 

respetivo processo de execução fiscal; --------------------------------------------- 

d) Findo o prazo do direito de ocupação do lugar de venda; ------------------------- 

e) Pela utilização do lugar de venda para fim diverso daquele para o qual foi 

atribuído; ------------------------------------------------------------------------- 

f) Pela interrupção do exercício da atividade, sem prejuízo do disposto no n.º 1, do 

artigo 8.º, do presente Regulamento; ----------------------------------------------- 

g) A título de sanção acessória, no âmbito do artigo 42.º, do presente Regulamento.- 


