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Nº22 –  Reunião  Ordinária  da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 30 de setembro 

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

Aos trinta dias do mês de setembro do ano dois mil e dezanove, nesta 

cidade de Chaves, na Sede de Junta da Freguesia de Vilas Boas, 

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, Sra. Eng.ª Paula Fernanda da Mota 

Chaves, Sr. Eng. Victor Augusto Costa Santos, Sra. Dra. Maria Manuela 

Pereira Tender e comigo, Paulo Jorge Ferreira da Silva, Técnico 

Superior, em regime de mobilidade. ---------------------------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze 

horas e trinta minutos, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do 

dia previamente elaborada e datada de vinte e cinco de setembro de 

dois mil e dezanove.------------------------------------------------- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I - AUSÊNCIA DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, ARQ. CARLOS 

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

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

da Câmara, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor Arq. Carlos 

Augusto Castanheira Penas, irá estar ausente, da presente reunião 

ordinária do Executivo Camarário, por motivos profissionais 

inadiáveis. -------------------------------------------------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

 

 

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

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

por dar conhecimento, 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) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

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

pelos prémios conquistados na IX Travessia do Rio Tua, realizada em 

Mirandela, tendo alcançado 2 medalhas de 1º lugar, 14 medalhas de 2º 

Lugar e 18 medalhas de 3º lugar, por parte dos nadadores flavienses, 

tendo terminado os Campeonatos Regionais como a 3º equipa mais 

medalhada. --------------------------------------------------------- 
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Felicitou, ainda, todos os treinadores, dirigentes e atletas, pelo 

trabalho desenvolvido em prol do reconhecimento do Concelho e da 

região. ------------------------------------------------------------ 

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

apresentou uma nota de congratulação, ao Flaviense Nuno Calejo, por 

ter alcançado o 3º lugar no “Prémio Primus Inter Pares 2019”, o maior 

prémio de gestão em Portugal. --------------------------------------- 

c) Regulamento para a Atribuição de Apoios a Estratos Sociais - Sobre 

esta matéria, o Presidente da Câmara deu conhecimento que se encontra 

a decorrer, até o próximo dia 19 de outubro de 2019, o período de 

discussão pública do projeto de alteração ao Regulamento para a 

atribuição de apoios a estratos sociais desfavorecidos, regulamento 

municipal que define as condições de acesso a apoios económicos, a 

conceder pelo Município de Chaves, a pessoas e/ou famílias carenciadas 

ou em situação de vulnerabilidade, residentes no Concelho de Chaves e 

destinados à melhoria das condições habitacionais e ao arrendamento 

de habitações. ------------------------------------------------------ 

Durante o período de discussão pública, os interessados poderão 

consultar a respetiva proposta, nas horas de expediente, na Divisão 

de Recursos Humanos e Ação social. ---------------------------------- 

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

apresentou uma nota de congratulação, ao “Karaté Clube do Alto Tâmega” 

pela conquista da medalha de “bronze” na “Lion Cup Luxemburg 2019”, 

uma das mais conceituadas provas a nível europeu. ------------------- 

O Karaté Clube do Alto Tâmega participou com uma comitiva de 5 atletas, 

destacando-se Beatriz Alves, com a conquista do 3º lugar em Kumite – 

53kg. -------------------------------------------------------------- 

d) Requalificação do Açude da Galinheira - Sobre esta matéria, o 

Presidente da Câmara deu nota que, já teve início, no pretérito dia 

23.09.2019, a empreitada de requalificação do Açude da Galinheira, por 

um valor de 123 mil euros, e um prazo de execução de quatro meses. -- 

O projeto contempla a reposição da zona da estrutura existente, 

restabelecendo a funcionalidade da mesma, assim como a implementação 

de uma zona para a transposição de peixes, tornando-se fundamental num 

contexto de sustentabilidade ambiental. ----------------------------- 

O Açude da Galinheira serve como captação de água, essencialmente, 

para rega de espaços verdes constituindo-se como travessia e acessos 

a terrenos agrícolas na Veiga de Chaves. ---------------------------- 

e) Dia Nacional da Limpeza do País - Sobre esta matéria, o Presidente 

da Câmara deu nota que, Chaves foi uma das 30 cidades que aderiu ao 

desafio lançado nas redes sociais – O movimento nacional “Mãos à 

obra!”. ------------------------------------------------------------ 

O projeto “Mãos à obra!”, desenvolvido em colaboração com a “Associação 

Inspira!”, e pretendeu consciencializar a comunidade. --------------- 

Perto de 60 pessoas, maioritariamente, jovens, responderam à “chamada” 

para participar nesta ação 100% voluntária de limpeza da cidade de 

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

No período da manhã a ação decorreu nas zonas negligenciadas florestais 

da Zona Industrial e no período da tarde, nas zonas verdes mais 

afetadas da cidade de Chaves, no total, foram recolhidas, 

aproximadamente, quatro toneladas de lixo. -------------------------- 

f) Centro Internacional de Ensino e Investigação Fernão de Magalhães 

- Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu nota que, os formandos 

do “CIEIFM”, foram recebidos na Câmara Municipal de Chaves. --------- 

O Centro Internacional de Ensino e Investigação Fernão de Magalhães, 

é uma plataforma de ensino especializado, em pleno funcionamento desde 

o início de setembro, no Mercado Abastecedor – Outeiro Seco. -------- 
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O “CIEIFM”, possui mais de uma centena de formandos de distintas 

nacionalidades. ---------------------------------------------------- 

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

apresentou uma nota de congratulação, ao flaviense Miguel Pintado, por 

se ter sagrado campeão nacional e ter conquistado a Taça de Portugal 

de futebol praia, ao serviço do S.C. de Braga. ---------------------- 

h) Eleições Legislativas, a realizar no próximo dia 06 outubro- Sobre 

esta matéria, o Presidente da Câmara deu nota que, nas próximas 

eleições legislativas – 06 de outubro -, as mesas de voto que 

habitualmente funcionavam na Escola do Caneiro – EB1 de Chaves -, 

serão transferidas para a sede dos Bombeiros Voluntários Flavienses. 

Tal alteração, prende-se, com as obras de requalificação que estão a 

decorrer na retrocitada Escola. ------------------------------------- 

i) 40 especialistas europeus percorrem a Rota Termal e da Água - Sobre 

esta matéria, o Presidente da Câmara deu nota que, 40 especialistas 

europeus encontram-se a visitar Chaves, no âmbito do projeto europeu 

“InnovaSPA”, que visa melhorar os programas termais em saúde 

preventiva, bem como a organização da oferta a nível regional, no 

norte de Portugal. -------------------------------------------------- 

Provenientes de oito países europeus, os especialistas em Termas 

puderam conhecer o Balneário Termal de Chaves, o Balneário Pedagógico 

de Vidago, bem como percorrer a Rota da Água, que liga seis fontes 

termais entre Chaves e Verin. --------------------------------------- 

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

apresentou uma nota de congratulação, ao flaviense Manuel da Silva 

pela conquista do título de vice-campeão do mundo de cabeleireiros, 

ao serviço da seleção nacional, na maior competição mundial, que 

decorreu em Paris. -------------------------------------------------- 

 

 

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

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

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

Carlos Alves Neves, tendo começado a sua intervenção por cumprimentar 

todos os presentes. ------------------------------------------------- 

De seguida, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara, a inscrição no 

próximo orçamento municipal, ano 2020, de rubrica orçamental, para os 

problemas relacionados com o fornecimento de água à Freguesia de Vilar 

de Nantes. ---------------------------------------------------------- 

Sobre a matéria, em análise, deu nota que, a Freguesia de Vilar de 

Nantes, nos últimos anos, tem vindo a crescer muito, e a rede de 

abastecimento de água está obsoleta e desgastada. ------------------- 

O mesmo acontece, aqui, na Freguesia de Vilas Boas, embora desconheça 

o estado em que a rede de abastecimento se encontra, a falta de água 

para o fornecimento, também é uma necessidade que precisa de rápida 

solução. ----------------------------------------------------------- 

Em ambos os casos, sugere a adoção de medidas de fiscalização e 

racionamento na distribuição de água às ditas freguesias. ----------- 

De seguida, destacou, a falta de “marcação/pintura” da rede viária que 

dá acesso a algumas freguesias do Concelho. ------------------------- 

Terminando a sua intervenção, o Vereador, tem conhecimento, que a 

Autarquia anda em negociações com os proprietários dos terrenos 

circundantes ao Cemitério da Freguesia de Vilar de Nantes, em vista 

ao seu alargamento, trata-se de um assunto, urgente, uma vez que o 

retrocitado cemitério, na presente data, já se encontra praticamente, 

lotado. ------------------------------------------------------------ 
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IV - 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 se 

associar em seu nome e do “PSD” aos votos de congratulação 

apresentados, no início da presente reunião, pelo Presidente da 

Câmara, acompanhando, assim, tais distinções reconhecidas, por parte 

deste Executivo.  --------------------------------------------------- 

De seguida, a Vereadora destacou a importância deste tipo de reuniões 

descentralizadas, permitindo aos cidadãos, abordar os problemas 

específicos da localidade onde as reuniões decorrem, nomeadamente as 

suas expetativas e preocupações/problemas desta localidade e que 

gostariam de ver resolvidos. ---------------------------------------- 

Terminando a sua intervenção, a Vereadora, gostaria de deixar duas 

notas muito breves, a saber: ---------------------------------------- 

- A primeira, relacionada com a situação, por si, descrita, na última 

reunião deste Executivo, muito concretamente com a execução da 

empreitada que se encontra a decorrer no Terreiro de Cavalaria (Jardim 

do Bacalhau), e, em sua opinião, para o estreitamento excessivo da 

faixa de rodagem. --------------------------------------------------- 

Neste contexto, a Vereadora interveniente, solicitou informação ao 

Senhor Presidente da Câmara, sobre, a efetiva, largura das vias em 

questão. ----------------------------------------------------------- 

E se está contemplado no projeto a existência de zonas de cargas e 

descargas. --------------------------------------------------------- 

- A segunda, relaciona-se com a prevenção, estando-se a aproximar o 

outono, época do ano, por vezes, associada a chuvas fortes e intensas 

em curtos espaços de tempo e que por vezes provocam inundações. ----- 

Neste contexto, solicita informação ao Senhor Presidente das medidas 

já adotadas ou a adotar, tendo em vista evitar este tipo de 

constrangimentos. -------------------------------------------------- 

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

Em resposta às intervenções, acima, exaradas, pelos Vereadores do 

Partido Social Democrata, Senhor João Carlos Alves Neves e Dra. Maria 

Manuela Pereira Tender, usou da palavra, o Presidente da Câmara, tendo, 

sobre a matéria, referido o seguinte: ------------------------------- 

1 – No que diz respeito, às preocupações, evidenciadas, pelo Vereador 

Senhor João Neves, e relacionadas com os problemas de abastecimento 

público de águas em algumas freguesias do Concelho, as mesmas também 

são preocupações do atual Executivo. -------------------------------- 

2 – Esta é uma matéria, que na presente data, julgava estar 

completamente resolvida, tendo em consideração, os últimos quadros 

comunitários, os quais contemplavam verbas específicas para esse fim.  

3 - Neste contexto, deu conhecimento que, no próprio dia que este 

Executivo Camarário tomou posse, deparou-se, de imediato, com 

problemas relacionados com a rede de abastecimento público de água, 

muito concretamente, em Casas Novas, problema associado à falta de 

água para abastecimento público da população, e outro em Escariz, 

associado à falta de qualidade da água para abastecimento público da 

população, em determinados momentos do dia, tendo as duas situações 

sido rapidamente resolvidas. ---------------------------------------- 

4 - Ainda, durante o presente mandato, já foram realizados e continuam 

a ser realizados vários investimentos na requalificação/reabilitação 
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da rede de água de abastecimento público e saneamento, em várias 

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

5 - O abastecimento público de água às populações é uma das prioridades 

deste Executivo, estando o mesmo comprometido em encontrar soluções, 

caso a caso, freguesia a freguesia, que melhor sirvam as mesmas. ---- 

6 - No que concerne à aquisição do terreno necessário para a ampliação 

do Cemitério de Vilar de Nantes, o mesmo implica um avultado 

investimento financeiro para a Autarquia. --------------------------- 

7 - Ambas as situações estão a ser estudadas e avaliadas, e serão 

discutidas com o Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Vilar de 

Nantes, tendo em vista encontrar a melhor solução possível. --------- 

8 - Relativamente à questão levantada pela Senhora Vereadora, Dra. 

Manuela Tender, confirma o anteriormente referido sobre a matéria, ou 

seja, as vias em causa, localizadas no Terreiro de Cavalaria (Jardim 

do Bacalhau), possuem aproximadamente 3,5 metros a 3,7 metros de 

largura, que, segundo informação técnica produzida sobre a matéria, é 

suficiente para a circulação de veículos ligeiros e pesados. -------- 

9 - É verdade que as retrocitadas vias podem originar uma sensação, 

diga-se intencional, de algum desconforto aquando da circulação nas 

mesmas, sendo esta uma melhor solução, em alternativa à colocação de 

lombas redutoras de velocidade na via ou outras soluções semelhantes 

para redução da velocidade. ----------------------------------------- 

10 - No que diz respeito à existência de zonas de cargas e descargas, 

as mesmas não se encontram contempladas no projeto de execução da 

empreitada, mas, desde que devidamente solicitado pelos comerciantes, 

as mesmas podem ser implementadas. ---------------------------------- 

11 - Os serviços municipais competentes, asseguram, todos os anos, em 

igual período, a limpeza das sargetas, valetas e tubos de queda de 

forma a evitar eventuais inundações. O escoamento das águas pluviais 

traduz uma situação complexa, por vários fatores, tais como, o 

crescimento desorganizado das cidades, a impossibilidade de garantir 

o correto dimensionamento das redes de saneamento e as interrupções 

das linhas de água por construções. ---------------------------------

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

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 16 de setembro de 2019. ------------------------ 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. EHATB, EIM, SA. INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

– 1º SEMESTRE” REPORTADOS A 30 DE JUNHO DE 2019. OFICIO N.º 2019/1111. 

Foi presente o oficio identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

Exmo. Sr. Presidente ------------------------------------------------ 
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Para dar cumprimento à alínea h) do n.º 6 do artigo 25º da Lei 50/2012 

de 31 de agosto, a pedido do fiscal único, enviamos o relatório sobre 

a “Situação Económica e Financeira”, acompanhado com o relatório do 

fiscal único, reportada a junho de 2019. ---------------------------- 

Sem outro assunto, com os melhores cumprimentos --------------------- 

Chaves, 10 de setembro de 2019 -------------------------------------- 

O Diretor ----------------------------------------------------------- 

(António Manuel carvalho Rodrigues, Eng.) --------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.09.24. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para conhecimento. ----------------- 

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

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

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

 

 

2.2. PROPOSTA DE ALTERAÇÕES AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO, EM 

16 DE SETEMBRO DE 2014, ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A ACISAT- 

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO ALTO TÂMEGA, TENDO EM VISTA A ORGANIZAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DA FEIRA ANUAL DE TODOS OS SANTOS. PROPOSTA Nº 92/GAP/2019.- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - DA JUSTIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 

Na reunião do Órgão Executivo Municipal, realizada em 1 de agosto de 

2014, sob a Proposta n.º 80/GAPV/2014, foi aprovada a minuta de 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A ACISAT EM 

VISTA A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA FEIRA ANUAL DE TODOS OS SANTOS”, 

sendo também legitimado o Senhor Presidente da Câmara a outorgar, em 

representação do Município de Chaves, o mencionado Protocolo de 

Cooperação. -------------------------------------------------------- 

Em 16 de setembro de 2014 veio a ser assinado pelas partes o referido 

Protocolo, que estabelecia as condições para a edição da Feira Anual 

de Todos os Santos do ano de 2014, sendo válido, segundo o n.º 1 da 

cláusula 10.ª (Duração do protocolo e entrada em vigor), para as 

edições subsequentes, caso nenhuma das partes o denuncie com a 

antecedência mínima de seis meses. ---------------------------------- 

Embora seja entendimento das partes manter o âmbito e o objeto do 

referido Protocolo, entendem também que o mesmo deve ser ajustado no 

que respeita aos seguintes aspetos: -------------------------------- 

Sistematização do seu articulado; ---------------------------------- 

Legislação que regula a atividade de comércio a retalho não sedentária 

exercida por feirantes e vendedores ambulantes, bem como o regime 

aplicável às feiras e aos recintos onde as mesmas se realizam, a qual 

foi aprovada em data posterior à celebração do protocolo, impondo-se, 

nesta precisa medida, a adequação do seu clausulado à nova realidade 

jurídica; ---------------------------------------------------------- 

Responsabilidades das partes, designadamente, da ACISAT. ----------- 

4. Considerando que, em sequência do retrocitado entendimento, se 

promoveram uma série de reuniões de trabalho, entre as partes, 

introduzindo-se ajustamentos ao articulado do citado protocolo. ---- 

5. Considerando que, neste contexto, se encontram reunidas todas as 

condições para a aprovação da proposta de alterações ao protocolo de 

cooperação, entre o Município de Chaves e a ACISAT, em vista à 

organização e realização da Feira Anual de Todos os Santos. -------- 

6. Considerando que, no plano do princípio da forma, as alterações 

propostas serão objeto de adenda ao protocolo (minuta em anexo). --- 

II. DO DIREITO ----------------------------------------------------- 
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1. Considerando, nos termos do n.º 1 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 

10/2015, de 16 de janeiro, que a instalação e a gestão do funcionamento 

de cada feira retalhista organizada por entidade privada é da exclusiva 

responsabilidade da entidade gestora, a qual tem os poderes e 

autoridade necessários para fiscalizar o cumprimento do respetivo 

regulamento interno e assegurar o bom funcionamento da feira. ------- 

2. Considerando, sem prejuízo da alínea a) do n.º 1 do artigo 80.º do 

Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que a organização de uma 

feira retalhista por entidades privadas em locais de domínio público 

está sujeita ao procedimento de cedência de utilização do domínio 

público a entidades privadas para a realização de feiras, nos termos 

das alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 140.º do mesmo diploma legal.  

3. Considerando que nos termos da alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º, 

do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ulteriores 

alterações, é competência da Câmara Municipal de Chaves, promover e 

apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 

relacionados com a atividade económica de interesse municipal. ------ 

4. Considerando que ao abrigo da faculdade prevista no n.º 3 do artigo 

24.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, em 

vigor no concelho de Chaves, a Câmara Municipal poderá deliberar 

isentar de taxas relativamente a eventos de manifesto e relevante 

interesse Municipal. ------------------------------------------------ 

III – DAS ALTERAÇÕES ----------------------------------------------- 

1. Com a alteração proposta na cláusula 1.ª, pretende-se que a 

organização da feira dê especial destaque à valorização do artesanato 

e dos recursos endógenos, dando uma noção ao visitante da importância 

da herança cultural. ------------------------------------------------ 

2. Mais do que um motor de promoção da atividade socioeconómica do 

concelho e da região, na sua essência, para além de devolver às 

tradições gastronómicas e artesanais o seu lugar na comunidade e de 

ser um meio promocional turístico global da região, este certame deve 

constituir-se como um importante instrumento de promoção e valorização 

do tecido empresarial e institucional. ------------------------------ 
Teor do protocolo assinado em setembro de 

2014 

Versão da adenda de protocolo a aprovar 

Cláusula 1.ª (Objetivo) 

O presente protocolo tem por objeto a 

organização e realização da tradicional 

Feira Anual de Todos os Santos 2014, como 

forma de valorizar a atividade 

socioeconómica do concelho e da região, 

bem como dinamizar e potenciar a 

atividade turística. 

Clausula 1.ª (Objetivo) 

O presente protocolo tem por objeto a 

organização e realização da tradicional 

Feira Anual de Todos os Santos, como 

forma de promover e fomentar as 

atividades económicas locais e 

regionais, valorizando o tecido 

empresarial e institucional, o 

artesanato, os produtos endógenos, o 

turismo e a cultura.  

3. As alterações propostas na cláusula 2.ª pretendem dotar as partes 

de uma metodização que preveja prazos, que permitam, atempadamente, 

iniciar o processo de organização da feira, que decorrerá nos dias 30, 

31 de outubro e 1 de novembro, podendo associar outros dias. -------- 

4. Assim, assume a ACISAT o compromisso de submeter uma proposta dos 

dias da feira, devidamente fundamentada, até dia 1 de maio do ano do 

evento, agregando as áreas e setores de ocupação da Feira Anual de 

Todos os Santos, representados através de Planta de Localização, a 

aprovar. ----------------------------------------------------------- 

5. Esta cláusula prevê ainda que o Município de Chaves se pronuncie 

sobre a proposta, referida no número anterior, até ao dia 30 de maio 

do ano do evento, referindo expressamente os aspetos a alterar e/ou 

melhorar. ---------------------------------------------------------- 
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Teor do protocolo assinado em setembro de 

2014 

Versão da adenda de protocolo a aprovar 

Cláusula 2ª 

(Data, Local e Organização) 

1. A Feira Anual de Todos os Santos, 

decorrerá nos dias 30 e 31 de outubro, 1 

e 2 de novembro de 2014, ocupando as 

áreas definidas no anexo I.  

2. A organização da Feira Anual de Todos 

os Santos será da responsabilidade da 

ACISAT, com o apoio da Câmara Municipal 

de Chaves. 

Clausula 2.ª 

(Data, Local e Organização) 

1. A Feira Anual de Todos os Santos, 

decorrerá nos dias 30 e 31 de outubro e 

1 de novembro, podendo associar-se outros 

dias, levando em linha de conta a 

organização nos dias úteis em relação ao 

fim-de-semana mais próximo.  

2. Os dias da feira farão parte de uma 

proposta, devidamente justificada, a 

apresentar pelo 2.º outorgante ao 1.º 

outorgante, até 1 de maio do ano do 

evento. 

3. Da proposta, referida no ponto 

anterior, deverão ainda constar as áreas 

e setores de ocupação da Feira Anual de 

Todos os Santos, representados através de 

Planta de Localização, a aprovar pelo 1.º 

outorgante. 

4. O 1.º Outorgante deverá pronunciar-se 

sobre a proposta referida nos números 

anteriores até ao dia 30 de Maio do ano 

do evento, referindo expressamente os 

aspetos a alterar e/ou melhorar 

5. A organização da Feira Anual de Todos 

os Santos é da exclusiva responsabilidade 

da ACISAT, enquanto entidade gestora, e 

contará com o apoio da Câmara Municipal 

de Chaves. 

6. Na cláusula 3.ª foi anulada a alínea e) que se transcreve, 

“Iluminação decorativa no período da Feira e Natal”, por entenderem 

as partes que tal obrigação, não faz parte das atividades afetas à 

feira. -------------------------------------------------------------  
Teor do protocolo assinado em setembro de 

2014 

Versão da adenda de protocolo a aprovar 

Cláusula 3.ª 

(Atividades afetas à feira) 

A organização e realização da Feira Anual 

de Todos os Santos, compreende um 

conjunto de atividades complementares e 

interdependentes, essenciais ao bom 

funcionamento da feira, a saber: 

a) Definição do Ordenamento e Atividades 

da Feira;  

b) Publicidade, promoção e divulgação da 

Feira;  

c) Animação da Feira;  

d) Concurso Nacional Pecuário e Feira de 

Gado;  

e) Iluminação decorativa no período da 

Feira e Natal;  

f) Atividades e logística de suporte: 

stands, infraestruturas elétricas, 

limpeza, segurança e ordenamento do 

trânsito;  

g) Obrigações legais: seguros, licenças, 

direitos de autor e outros. 

Clausula 3.ª 

(Atividades afetas à feira) 

A organização e realização da Feira Anual 

de Todos os Santos, compreende um 

conjunto de atividades complementares e 

interdependentes, essenciais ao bom 

funcionamento da feira, a saber: 

a) Definição do Ordenamento e Atividades 

da Feira;  

b) Publicidade, promoção e divulgação da 

Feira;  

c) Animação da Feira;  

d) Concurso Nacional Pecuário e Feira 

Anual de Gado;  

e) Atividades e logística de suporte: 

stands, infraestruturas elétricas, de 

água e saneamento, limpeza, segurança e 

ordenamento do trânsito;  

f) Obrigações legais: seguros, licenças, 

direitos de autor e outros. 

7. Da revisão da cláusula 4.ª, feita com base na experiência que 

decorre da implementação do presente protocolo, é anulada a alínea b), 

“Veterinário Municipal”, por se entender que este apenas colabora com 

a organização do Concurso Nacional Pecuário e intervêm na organização 

da Feira Anual de Gado. --------------------------------------------- 

8. Nesta cláusula é ainda definida a forma de convocatória da “Comissão 

acompanhadora”, responsabilidade da ACISAT. ------------------------- 
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Teor do protocolo assinado em setembro 

de 2014 

Versão da adenda de protocolo a aprovar 

Cláusula 4.ª 

(Comissão Acompanhadora) 

Com vista à adequada articulação de 

responsabilidades e organização da 

feira, será constituída uma comissão 

responsável por acompanhar a realização 

da feira, composta pelos seguintes 

elementos:  

a) Um elemento da Direção da ACISAT;  

b) Veterinário Municipal;  

c) Um representante da Câmara Municipal, 

designado para o efeito;  

d) Outras instituições, empresas ou 

individualidades, na qualidade de 

colaboradores ou patrocinadores, que os 

parceiros entendam convidar. 

Clausula 4.ª 

(Comissão Acompanhadora) 

1. Com vista à adequada organização da 

feira, será constituída uma comissão de 

acompanhamento, composta pelos seguintes 

elementos:  

a) Um elemento da Direção da ACISAT;  

b) Um representante da Câmara Municipal, 

designado para o efeito;  

c) Outras instituições, empresas ou 

individualidades, na qualidade de 

colaboradores ou patrocinadores, que os 

parceiros entendam convidar. 

2. A Comissão deverá reunir, mediante 

convocatória do 2.º outorgante, para 

definir o modelo de articulação entre 

todas as entidades/instituições 

envolvidas, direta e indiretamente na 

organização/realização da feira. 

 

8. A cláusula 5.ª do protocolo é anulada por nunca ter existido 

verdadeiramente a figura da Comissão Organizadora, uma vez que nos 

termos n.º 5 da cláusula 2.ª, a organização da Feira Anual de Todos 

os Santos é da exclusiva responsabilidade da ACISAT, enquanto entidade 

gestora. ----------------------------------------------------------- 

9. Quanto à alteração na sistematização do articulado, procede-se, 

nesta proposta, a uma reordenação das cláusulas, tornando o documento 

mais coeso na sua interpretação e eficaz na sua implementação. ------ 

10. Para o efeito, as cláusulas que preveem as “obrigações e 

responsabilidades” das partes, cláusulas 5.ª e 6.ª, anteriormente 7.ª 

e 8.ª, surgem antes das cláusulas que definem aspetos associados à 

operacionalização das mesmas. ------------------------------------ 

11. Na nova cláusula 5.ª, “Obrigações do 1.º outorgante” 

(correspondente à antiga cláusula 8.ª, é inserida a alínea e), que 

obriga a Câmara a articular com o 2.º outorgante, ACISAT, todas as 

intervenções que se revelem necessárias no domínio público, no que diz 

respeito às infraestruturas de suporte ao evento, nomeadamente 

elétricas, de água e saneamento, colmatando uma lacuna do anterior 

protocolo. --------------------------------------------------------- 
Teor do protocolo assinado em setembro 

de 2014 

Versão da adenda de protocolo a aprovar 

Cláusula 8.ª 

(Obrigações da Câmara Municipal de 

Chaves 

1. Considerando que a Feira dos Santos é 

um evento de manifesto e relevante 

interesse Municipal, a Câmara Municipal 

de Chaves compromete-se, desde já, a 

isentar a ACISAT do pagamento das taxas 

municipais devidas pela concessão da 

utilização privativa do domínio público 

em vista à realização da Feira Anual de 

Todos os Santos, ao abrigo da faculdade 

prevista no n.º 3, do artigo 24º, do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas Municipais, em vigor no Concelho 

de Chaves.  

2. São, ainda, obrigações da Câmara 

Municipal;  

a) Colaborar na promoção e divulgação do 

certame através dos seus meios próprios;  

b) Colaborar na realização do Concurso 

de Gado, através dos Veterinários 

Clausula 5.ª 

(Obrigações do 1.º Outorgante) 

1. Considerando que se trata de um evento 

de manifesto e relevante interesse 

Municipal, a Câmara Municipal de Chaves 

compromete-se, desde já, a isentar a 

ACISAT do pagamento das taxas municipais 

devidas pela concessão da utilização 

privativa do domínio público em vista à 

realização da Feira Anual de Todos os 

Santos, ao abrigo da faculdade prevista 

no n.º 3, do artigo 24.º, do Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas 

Municipais, em vigor no Concelho de 

Chaves.  

2. São, ainda, obrigações do 1.º 

Outorgante;  

a) Colaborar na promoção e divulgação do 

certame através dos seus meios próprios;  

b) Colaborar na realização do Concurso 

Nacional Pecuário; 
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Municipais, responsáveis pela 

verificação da condição sanitária do 

gado a concurso;  

c) Colaborar na organização da Feira do 

Gado integrada no programa de 

atividades;  

d) Articular com a ACISAT as rotinas de 

limpeza e recolha do lixo nas áreas e 

arruamentos de incidência da Feira;  

e) Promover todos os procedimentos de 

interesse para o evento, não previstos 

na presente cláusula. 

c) Organizar e gerir a Feira Anual de 

Gado, integrada no Programa de 

Atividades;  

d) Articular com o 2.º Outorgante as 

rotinas de limpeza e recolha do lixo nas 

áreas e arruamentos de incidência da 

Feira;  

e) Articular com o 2.º outorgante todas 

as intervenções que se revelem 

necessárias no domínio público, no que 

diz respeito às infraestruturas de 

suporte ao evento, nomeadamente 

elétricas, de água e saneamento. 

f) Promover todos os procedimentos de 

interesse para o evento, não previstos 

na presente cláusula. 

12. Na nova cláusula 6.ª, “Responsabilidades do 2.º Outorgante” 

(correspondente à antiga Cláusula 7.ª) procede-se à adequação do ponto 

1 e 2 à nova realidade jurídica, que pretende dar cumprimento aos 

formalismos previstos no Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de Janeiro, 

em especial ao disposto nas disposições combinadas previstas, 

respetivamente, na alínea a) do n.º 1 do artigo 80.º, e nas alíneas 

a) e c) do n.º 1 do artigo 140.º, do mesmo diploma legal. ----------- 
Teor do protocolo assinado em setembro 

de 2014 

Versão da adenda de protocolo a aprovar 

Cláusula 7.ª 

(Responsabilidades da ACISAT) 

Compete à ACISAT:  

a) Dar cumprimento aos formalismos 

previstos na Lei n.º 27/2013, em 

especial ao disposto nas disposições 

combinadas previstas, respetivamente, no 

n.º 1, do artigo 21º e no artigo 18º, do 

mesmo diploma legal.  

b) Elaborar a proposta de Regulamento 

Geral da Feira e respetivo Programa de 

Atividades,  

c) Deliberar sobre o ordenamento da 

feira, respetivas atividades e sua 

localização;  

d) Elaborar proposta de organização e 

condicionamento do trânsito no período 

da feira, a submeter à aprovação da 

Câmara Municipal de Chaves, enquanto 

entidade com competência para a 

ordenação das vias públicas municipais e 

respetivo trânsito e sinalização;  

e) Orientar os procedimentos de 

fiscalização e segurança na Feira; 

f) Garantir que os operadores 

participantes na feira, dão cumprimento 

a todos os requisitos legais para o 

desenvolvimento da atividade, sendo tal 

cumprimento condição de aceitação do 

operador na feira;  

g) Cobrar os preços fixados para a 

ocupação dos lugares na Feira dos Santos 

pelos operadores;  

h) Operacionalizar a instalação dos 

expositores, de acordo com o ordenamento 

e condições definidos;  

i) Promover e divulgar o certame, a nível 

regional, nacional e Galiza;  

j) Executar o programa de animação e 

atividades da Feira;  

k) Promover o concurso Pecuário e 

assegurar a atribuição dos prémios 

respetivos;  

Clausula 6.ª 

(Responsabilidades do 2.º Outorgante) 

Compete à ACISAT:  

a) Dar cumprimento aos formalismos 

previstos no Decreto-Lei n.º 10/2015, de 

16 de Janeiro, em especial ao disposto 

nas disposições combinadas previstas, 

respetivamente, na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 80.º, e nas alíneas a) e c) do 

n.º 1 do artigo 140.º, do mesmo diploma 

legal; 

b) Elaborar a proposta de Regulamento 

Geral da Feira e respetivo Programa de 

Animação e Atividades;  

c) Determinar o ordenamento da feira, 

respetivas atividades e sua localização;  

d) Elaborar proposta de organização e 

condicionamento do trânsito no período 

da feira, a submeter à aprovação da 

Câmara Municipal de Chaves, enquanto 

entidade com competência para a 

ordenação das vias públicas municipais e 

respetivo trânsito e sinalização;  

e) Gerir os procedimentos de 

fiscalização e segurança na Feira; 

f) Garantir que os operadores 

participantes na feira dão cumprimento a 

todos os requisitos legais para o 

desenvolvimento da atividade;  

g) Cobrar os custos de participação 

fixados para a participação e ocupação 

dos respetivos lugares pelos operadores 

e expositores;  

h) Operacionalizar a instalação dos 

operadores e expositores, de acordo com 

o ordenamento e condições definidos;  

i) Promover e divulgar o certame, a nível 

regional, nacional e Galiza;  

j) Executar o Programa de Animação e 

Atividades;  

k) Promover o Concurso Nacional Pecuário 

e assegurar a atribuição dos respetivos 

prémios;  



                                                                F. 12 

                                                                  _____________________ 
 

l) Garantir a montagem e desmontagem dos 

stands quando necessário;  

m) Proporcionar infraestruturas 

elétricas em conformidade com as normas 

e regulamentos da EDP;  

n) Garantir a limpeza geral das áreas e 

arruamentos de incidência da feira;  

o) Obtenção de todas as autorizações, 

licenças e taxas que se mostrem devidos, 

bem como seguros de responsabilidade 

civil que sejam necessários;  

p) Promover todos os procedimentos de 

interesse para o evento, não previstos 

na presente cláusula. 

l) Garantir a montagem e desmontagem dos 

stands e demais estruturas 

correlacionadas com a feira, cuja 

contratação e/ou fiscalização sejam da 

responsabilidade da ACISAT;  

m) Proporcionar infraestruturas 

elétricas em conformidade com as normas 

e regulamentos da EDP;  

n) Garantir a limpeza geral das áreas e 

arruamentos de incidência da feira;  

o) Obtenção de todas as autorizações, 

licenças e taxas que se mostrem devidas, 

bem como seguros de responsabilidade 

civil que sejam necessários;  

p) Promover todos os procedimentos de 

interesse para o evento, não previstos 

na presente cláusula. 

13. A nova cláusula 7.ª, “Regulamento Geral da Feira”, prevê que a 

ACISAT, tendo como enquadramento o Decreto-lei n.º 10/2015, de 16 de 

Janeiro, aprove, anualmente, um conjunto de regras que regulamentem o 

evento, sua organização e funcionamento, documento que submete a 

conhecimento da Câmara. -------------------------------------------- 

Clausula 7.ª 

(Regulamento Geral da Feira) 

1. Tendo como enquadramento o Decreto-lei n.º 10/2015, de 16 de Janeiro, o 2.º 

outorgante aprovará, anualmente, um conjunto de regras que regulamentem o evento, 

sua organização e funcionamento. 

2. O 2.º Outorgante deverá dar conhecimento do Regulamento Geral da Feira aprovado, 

ao 1.º Outorgante.  

3. A instalação e a gestão do funcionamento da Feira Anual de Todos os Santos é da 

exclusiva responsabilidade da entidade gestora, o 2.º outorgante, o qual tem os 

poderes e autoridade necessários para fiscalizar o cumprimento do 

respetivo regulamento geral, e assegurar o bom funcionamento da feira. 

14. De realçar que, nos termos do n.º 3 da cláusula 7.ª, a instalação 

e a gestão do funcionamento da Feira Anual de Todos os Santos é da 

exclusiva responsabilidade da entidade gestora, a ACISAT, a qual tem 

os poderes e autoridade necessários para fiscalizar o cumprimento do 

respetivo regulamento geral, e assegurar o bom funcionamento da feira.  

15. A nova cláusula 8.ª, “Custos de Participação”, vem substituir a 

anterior cláusula 6.ª, “Preços”, consistindo numa adaptação ao novo 

regime legal. ------------------------------------------------------- 
Teor do protocolo assinado em setembro de 

2014 

Versão da adenda de protocolo a aprovar 

Clausula 6.ª 

(Preços) 

1. Compete à ACISAT todo o relacionamento 

com os operadores participantes na feira, 

bem como a contratação dos meios 

necessários à sua realização, os quais 

são suportados através da cobrança de 

preços aos participantes, pela ocupação 

dos espaços na feira, ao abrigo do 

disposto no n.º 5, do artigo 22º, da Lei 

n.º 27/2013 

2. O montante dos preços a que se refere 

o número anterior, será determinado em 

função do valor por metro quadrado ou 

linear e da existência dos seguintes 

fatores considerados fundamentais para o 

exercício da atividade:  

a) Tipo de estacionamento, coberto ou não 

coberto;  

b) Localização e acessibilidades;  

c) Infraestruturas de conforto, 

nomeadamente instalações sanitárias, 

rede pública ou privada de água, rede 

Clausula 8.ª 

(Custos de Participação) 

1. A instalação e a gestão da feira é da 

exclusiva responsabilidade do 2.º 

Outorgante, bem como todo o 

relacionamento com os operadores e 

expositores participantes na mesma. 

2. É também, da responsabilidade do 2.º 

outorgante, a contratação dos meios e 

logística necessários à realização da 

feira, cujos custos serão suportados 

através da cobrança do valor devido pela 

participação e ocupação dos respetivos 

lugares atribuídos aos operadores e 

expositores. 

3. O montante dos custos de participação 

a que se refere o número anterior, são 

definidos pelo 2.º Outorgante, e 

determinados em função do valor por metro 

quadrado ou linear e da existência dos 

seguintes fatores considerados 

fundamentais para o exercício da 

atividade:  



                                                                F. 13 

                                                                  _____________________ 
 
elétrica, rede de telecomunicações, 

pavimentação do espaço;  

d) Proximidade do serviço público de 

transportes, de parques ou zonas de 

estacionamento;  

e) Duração da atribuição.  

3. A tabela dos preços a cobrar, bem como 

a respetiva fundamentação deverá constar 

da proposta de Regulamento a submeter à 

Câmara Municipal de Chaves para 

aprovação, nos termos do disposto no 

artigo 20º, da Lei n.º 27/2013. 

a) Tipo de estacionamento, coberto ou não 

coberto;  

b) Localização e acessibilidades;  

c) Infraestruturas de conforto, 

nomeadamente instalações sanitárias, 

rede pública ou privada de água, rede 

elétrica, rede de telecomunicações, 

pavimentação do espaço;  

d) Proximidade do serviço público de 

transportes, de parques ou zonas de 

estacionamento;  

e) Duração da atribuição. 

16. Prevê esta nova redação, na sua cláusula 9.ª, “Contrapartidas para 

o Comércio Local”, que, até 31 de dezembro, a ACISAT apresente um 

relatório de contas (receitas e despesas), correspondente à realização 

da Feira Anual de Todos os Santos. Com base nesse relatório, a ACISAT 

apresenta ainda uma proposta de desenvolvimento de Ações de Promoção 

do Comércio Local, para o ano seguinte, usando como financiamento o 

saldo positivo apresentado. ----------------------------------------- 
Teor do protocolo assinado em setembro de 

2014 

Versão da adenda de protocolo a aprovar 

Cláusula 9.ª 

(Contrapartidas para o Comércio Local) 

A ACISAT compromete-se, em função das 

verbas arrecadas com a cobrança de preços 

aos operadores participantes na feira, à 

realização de ações de promoção do 

comércio local durante a época natalícia, 

bem como a iluminação decorativa nos 

períodos da Feira e Natal, nas principais 

artérias do centro urbano da cidade de 

Chaves.”  

 

Cláusula 9.ª 

(Contrapartidas para o Comércio Local) 

1. Até 31 de dezembro o 2.º outorgante 

fica obrigado a apresentar ao 1.º 

outorgante um relatório de contas 

(receitas e despesas), correspondente à 

realização da Feira Anual de Todos os 

Santos. 

2. Com base nesse relatório, e anexo ao 

mesmo, o 2.º outorgante deverá apresentar 

ao 1.º outorgante, uma Proposta de 

desenvolvimento de Ações de Promoção do 

Comércio Local, para o ano seguinte, 

usando como financiamento o saldo 

positivo obtido com a realização da Feira 

Anual de Todos os Santos. 

17. Prevê-se alteração da 10.ª apenas na data de referência, a qual o 

n.º 1 passa a constar que “o presente protocolo é válido para a edição 

da Feira Anual de Todos os Santos de 2019, bem como para as edições 

subsequentes caso nenhuma das partes denuncie o mesmo com a 

antecedência mínima de seis meses”, mantendo-se inalterado o n.º 2. 

18. Mantém-se a redação das cláusulas 11.ª e 12.ª. ----------------- 

IV – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no seguinte sentido: ------------------------------ 

1. Aprovar a proposta de alterações, objeto de adenda ao protocolo de 

cooperação, celebrado entre o Município de Chaves e a ACISAT, em vista 

à realização da Feira Anual de Todos os Santos, documento cujo teor 

aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais 

e que se anexa à presente proposta; ------------------------- 

2. Simultaneamente, legitimar o Presidente da Câmara, desde já, a 

outorgar, em representação do Município de Chaves, a adenda ao 

protocolo, contendo as alterações propostas; ----------------------- 

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

levada ao conhecimento da ACISAT, através da emissão da competente 

notificação. ------------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de setembro de 2019 ------------------------------------- 

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

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

-------------------------------------------------------------------- 
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MINUTA DA ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE CHAVES E A ACISAT EM VISTA À ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA FEIRA 

ANUAL DE TODOS OS SANTOS -------------------------------------------- 

ENTRE -------------------------------------------------------------- 

O Município de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com sede 

no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo 

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

o disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 35.º, do anexo I, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado por primeiro 

outorgante, devidamente autorizado por deliberação da Câmara Municipal 

de _ de ______ de 201__. ------------------------------------------- 

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

A “ACISAT – Associação Empresarial do Alto Tâmega”, contribuinte n.º 

501 132 333, com sede no Pavilhão da Expoflávia, Beco do Trem da cidade 

de Chaves, representada neste ato pelo Presidente da direção, 

____________________, e com poderes para o ato, devidamente autorizado 

por deliberação da Direção, do dia __ de ___ de 201__, e adiante 

designado por segundo outorgante. ----------------------------------- 

É celebrada a presente adenda ao “Protocolo de Cooperação celebrado 

entre o Município de Chaves e a ACISAT em vista à organização e 

realização da Feira Anual de Todos os Santos” que passa a ter a 

seguinte redação: --------------------------------------------------- 

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

(Objetivo) --------------------------------------------------------- 

O presente protocolo tem por objeto a organização e realização da 

tradicional Feira Anual de Todos os Santos, como forma de promover e 

fomentar as atividades económicas locais e regionais, valorizando o 

tecido empresarial e institucional, o artesanato, os produtos 

endógenos, o turismo e a cultura. ---------------------------------- 

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

(Data, Local e Organização) ---------------------------------------- 

1. A Feira Anual de Todos os Santos, decorrerá nos dias 30 e 31 de 

outubro e 1 de novembro, podendo associar-se outros dias, levando em 

linha de conta a organização nos dias úteis em relação ao fim-de-

semana mais próximo. ----------------------------------------------- 

2. Os dias da feira farão parte de uma proposta, devidamente 

justificada, a apresentar pelo 2.º outorgante ao 1.º outorgante, até 

1 de maio do ano do evento. ---------------------------------------- 

3. Da proposta, referida no ponto anterior, deverão ainda constar as 

áreas e setores de ocupação da Feira Anual de Todos os Santos, 

representados através de Planta de Localização, a aprovar pelo 1.º 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

4. O 1.º Outorgante deverá pronunciar-se sobre a proposta referida nos 

números anteriores até ao dia 30 de Maio do ano do evento, referindo 

expressamente os aspetos a alterar e/ou melhorar -------------------- 

5. A organização da Feira Anual de Todos os Santos é da exclusiva 

responsabilidade da ACISAT, enquanto entidade gestora, e contará com 

o apoio da Câmara Municipal de Chaves. ----------------------------- 

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

(Atividades afetas à feira) ---------------------------------------- 

A organização e realização da Feira Anual de Todos os Santos, 

compreende um conjunto de atividades complementares e 

interdependentes, essenciais ao bom funcionamento da feira, a saber: 

a) Definição do Ordenamento e Atividades da Feira; ----------------- 

b) Publicidade, promoção e divulgação da Feira; -------------------- 

c) Animação da Feira; ---------------------------------------------- 

d) Concurso Nacional Pecuário e Feira Anual de Gado; --------------- 
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e) Atividades e logística de suporte: stands, infraestruturas 

elétricas, de água e saneamento, limpeza, segurança e ordenamento do 

trânsito; ---------------------------------------------------------- 

f) Obrigações legais: seguros, licenças, direitos de autor e outros.  

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

(Comissão Acompanhadora) ------------------------------------------- 

1. Com vista à adequada organização da feira, será constituída uma 

comissão de acompanhamento, composta pelos seguintes elementos: ---- 

a) Um elemento da Direção da ACISAT; ------------------------------- 

c) Outras instituições, empresas ou individualidades, na qualidade de 

colaboradores ou patrocinadores, que os parceiros entendam convidar.  

2. A Comissão deverá reunir, mediante convocatória do 2.º outorgante, 

para definir o modelo de articulação entre todas as 

entidades/instituições envolvidas, direta e indiretamente na 

organização/realização da feira. ----------------------------------- 

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

(Obrigações do 1.º Outorgante) ------------------------------------- 

1. Considerando que se trata de um evento de manifesto e relevante 

interesse Municipal, a Câmara Municipal de Chaves compromete-se, desde 

já, a isentar a ACISAT do pagamento das taxas municipais devidas pela 

concessão da utilização privativa do domínio público em vista à 

realização da Feira Anual de Todos os Santos, ao abrigo da faculdade 

prevista no n.º 3, do artigo 24.º, do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais, em vigor no Concelho de Chaves. ------- 

2. São, ainda, obrigações do 1.º Outorgante; ----------------------- 

a) Colaborar na promoção e divulgação do certame através dos seus 

meios próprios; ---------------------------------------------------- 

b) Colaborar na realização do Concurso Nacional Pecuário; ---------- 

c) Organizar e gerir a Feira Anual de Gado, integrada no Programa de 

Atividades; -------------------------------------------------------- 

d) Articular com o 2.º Outorgante as rotinas de limpeza e recolha do 

lixo nas áreas e arruamentos de incidência da Feira; --------------- 

e) Articular com o 2.º outorgante todas as intervenções que se revelem 

necessárias no domínio público, no que diz respeito às infraestruturas 

de suporte ao evento, nomeadamente elétricas, de água e saneamento. - 

f) Promover todos os procedimentos de interesse para o evento, não 

previstos na presente cláusula. ------------------------------------ 

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

(Responsabilidades do 2.º Outorgante) ------------------------------ 

Compete à ACISAT: -------------------------------------------------- 

a) Dar cumprimento aos formalismos previstos no Decreto-Lei n.º 

10/2015, de 16 de Janeiro, em especial ao disposto nas disposições 

combinadas previstas, respetivamente, na alínea a) do n.º 1 do artigo 

80.º, e nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 140.º, do mesmo diploma 

legal; ------------------------------------------------------------- 

b) Elaborar a proposta de Regulamento Geral da Feira e respetivo 

Programa de Animação e Atividades; --------------------------------- 

c) Determinar o ordenamento da feira, respetivas atividades e sua 

localização; ------------------------------------------------------- 

d) Elaborar proposta de organização e condicionamento do trânsito no 

período da feira, a submeter à aprovação da Câmara Municipal de Chaves, 

enquanto entidade com competência para a ordenação das vias públicas 

municipais e respetivo trânsito e sinalização; ---------------------- 

e) Gerir os procedimentos de fiscalização e segurança na Feira; ---- 

f) Garantir que os operadores participantes na feira dão cumprimento 

a todos os requisitos legais para o desenvolvimento da atividade; -- 
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g) Cobrar os custos de participação fixados para a participação e 

ocupação dos respetivos lugares pelos operadores e expositores; ---- 

h) Operacionalizar a instalação dos operadores e expositores, de 

acordo com o ordenamento e condições definidos; -------------------- 

i) Promover e divulgar o certame, a nível regional, nacional e Galiza;  

j) Executar o Programa de Animação e Atividades; ------------------- 

k) Promover o Concurso Nacional Pecuário e assegurar a atribuição dos 

respetivos prémios; -------------------------------------------------  

l) Garantir a montagem e desmontagem dos stands e demais estruturas 

correlacionadas com a feira, cuja contratação e/ou fiscalização sejam 

da responsabilidade da ACISAT; -------------------------------------- 

m) Proporcionar infraestruturas elétricas em conformidade com as 

normas e regulamentos da EDP; --------------------------------------- 

n) Garantir a limpeza geral das áreas e arruamentos de incidência da 

feira; ------------------------------------------------------------- 

o) Obtenção de todas as autorizações, licenças e taxas que se mostrem 

devidas, bem como seguros de responsabilidade civil que sejam 

necessários; ------------------------------------------------------- 

p) Promover todos os procedimentos de interesse para o evento, não 

previstos na presente cláusula. ------------------------------------ 

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

(Regulamento Geral da Feira) --------------------------------------- 

1. Tendo como enquadramento o Decreto-lei n.º 10/2015, de 16 de 

Janeiro, o 2.º outorgante aprovará, anualmente, um conjunto de regras 

que regulamentem o evento, sua organização e funcionamento. --------- 

2. O 2.º Outorgante deverá dar conhecimento do Regulamento Geral da 

Feira aprovado, ao 1.º Outorgante. --------------------------------- 

3. A instalação e a gestão do funcionamento da Feira Anual de Todos 

os Santos é da exclusiva responsabilidade da entidade gestora, o 2.º 

outorgante, o qual tem os poderes e autoridade necessários para 

fiscalizar o cumprimento do respetivo regulamento geral, e assegurar 

o bom funcionamento da feira. --------------------------------------- 

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

(Custos de Participação) -------------------------------------------- 

1. A instalação e a gestão da feira é da exclusiva responsabilidade 

do 2.º Outorgante, bem como todo o relacionamento com os operadores e 

expositores participantes na mesma. --------------------------------- 

2. É também, da responsabilidade do 2.º outorgante, a contratação dos 

meios e logística necessários à realização da feira, cujos custos 

serão suportados através da cobrança do valor devido pela participação 

e ocupação dos respetivos lugares atribuídos aos operadores e 

expositores. ------------------------------------------------------- 

3. O montante dos custos de participação a que se refere o número 

anterior, são definidos pelo 2.º Outorgante, e determinados em função 

do valor por metro quadrado ou linear e da existência dos seguintes 

fatores considerados fundamentais para o exercício da atividade: ---- 

a) Tipo de estacionamento, coberto ou não coberto; ------------------ 

b) Localização e acessibilidades; ----------------------------------- 

c) Infraestruturas de conforto, nomeadamente instalações sanitárias, 

rede pública ou privada de água, rede elétrica, rede de 

telecomunicações, pavimentação do espaço; --------------------------- 

d) Proximidade do serviço público de transportes, de parques ou zonas 

de estacionamento; -------------------------------------------------- 

e) Duração da atribuição. ------------------------------------------- 

Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------- 

(Contrapartidas para o Comércio Local) ------------------------------ 
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1. Até 31 de dezembro o 2.º outorgante fica obrigado a apresentar ao 

1.º outorgante um relatório de contas (receitas e despesas), 

correspondente à realização da Feira Anual de Todos os Santos. ------ 

2. Com base nesse relatório, e anexo ao mesmo, o 2.º outorgante deverá 

apresentar ao 1.º outorgante, uma Proposta de desenvolvimento de Ações 

de Promoção do Comércio Local, para o ano seguinte, usando como 

financiamento o saldo positivo obtido com a realização da Feira Anual 

de Todos os Santos. ------------------------------------------------- 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------- 

(Duração do protocolo e entrada em vigor) --------------------------- 

1. O presente protocolo é válido para a edição da Feira Anual de Todos 

os Santos de 2019, bem como para as edições subsequentes caso nenhuma 

das partes denuncie o mesmo com a antecedência mínima de seis meses.  

2. A denúncia referida no número anterior será efetuada por escrito e 

enviada à outra parte através de carta registada com aviso de receção.  

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------- 

(Produção de efeitos) ----------------------------------------------- 

O presente protocolo de cooperação produz os seus efeitos após a sua 

assinatura, desde que devidamente sancionado pelos órgãos competentes.  

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------- 

(Integração de lacunas) --------------------------------------------- 

A resolução de conflitos e ou dúvidas decorrentes do presente 

protocolo, serão dirimidas por decisão conjunta das partes 

intervenientes.  ---------------------------------------------------- 

Chaves, ____ de _____ de 2019. -------------------------------------- 

Pelo Município de Chaves -------------------------------------------- 

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

____________________________ --------------------------------------- 

Pela ACISAT --------------------------------------------------------- 

O Presidente da Direção --------------------------------------------- 

____________________________ --------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NUM ESTABELECIMENTO 

SITO NA AVENIDA IRMÃOS RUI E GARCIA LOPES, LOTE 4 R/CHÃO; - INUNDAÇÃO; 

- JOSÉ ÂNGELO FERNANDES LAÇO. INFORMAÇÃO N.º 179/DAF/19. ------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

administrativos desta Autarquia Local nº 4148, datado do pretérito dia 

14/05/2019, José Ângelo Fernandes Laço veio solicitar a assunção de 

responsabilidade, por parte deste Município, com vista ao pagamento 
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duma indemnização pelos danos patrimoniais sofridos num 

estabelecimento sito na Avenida Irmãos Rui e Garcia Lopes, Lote 4, 

R/Chão, Chaves, na sequência de uma inundação.----------------------- 

2. Invoca, em defesa do direito reclamado, que a inundação, em causa, 

foi provocada pela avaria da válvula situada numa caixa de saneamento, 

com origem no entupimento da conduta da rede de saneamento, e da qual 

resultaram vários danos, nas pinturas, no pavimento, nas paredes de 

pladur, nos rodapés, nas portas e nos móveis existentes. ------------ 

3. O requerente juntou ao processo a seguinte documentação: -------- 

- Orçamento produzido pela empresa de construção civil “Styllos”, no 

valor de 17.200,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -------- 

4. Sobre a matéria, a Divisão de Águas e Resíduos, produziu, no dia 

7 de junho de 2016, a Informação n.º 132/2019, informando do seguinte: 

“(…) no dia 05/05/2019, pelas 17h00, se deslocou, ao local acima 

identificado, uma equipa do Município, constituída por dois 

colaboradores, com a finalidade de resolver um entupimento no coletor 

principal. --------------------------------------------------------- 

Verificou-se, por parte da equipa, alguma demora no esvaziamento da 

água residual do coletor principal, sendo que, a inundação mencionada 

pelo requerente, terá sido, possivelmente provocada, pelo entupimento 

da conduta principal residencial, embora, o ramal tenha uma válvula 

de maré, a mesma não terá funcionado, alegadamente pela acumulação de 

resíduos sólidos que se depositaram na comporta da mesma. Para 

comprovar a acumulação dos resíduos sólidos, o colaborador, tirou 

fotografias como forma de prova, as quais se anexam à presente 

informação.” ------------------------------------------------------- 

5. Sendo certo que a retrocitada unidade orgânica juntou à referida 

informação o referido registo fotográfico. ------------------------- 

6. Na sequência da retromencionada informação, o Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral, à data em funções, solicitou, no 

dia 11/06/2019, à DAR que tomasse posição, de forma inequívoca, sobre 

a culpa da Autarquia na verificação dos danos invocados, pelo 

interessado. ------------------------------------------------------- 

7. Dando resposta ao solicitado, a DAR, através da Informação n.º 

141, datada do pretérito dia 02/07/2019, veio informar o seguinte: 

“(…) a manutenção da válvula de maré, é da responsabilidade do 

Município, ressalvando-se, no entanto, a existência de resíduos 

sólidos depositados na comporta da mesma.”. ------------------------- 

8. Na sequência da Informação n.º 139/2019, produzida por estes 

serviços no dia 09/07/2019, o requerente veio juntar ao processo 

registo fotográfico dos danos provocados pela inundação e cujo 

pagamento peticiona. ----------------------------------------------- 

9. Ainda na sequência da retromencionada Informação, foi proposto que 

a DAR se pronunciasse sobre o eventual afastamento da presunção de 

culpa que impende sobre o Município, atendendo que o requerente provou 

a existência dos danos peticionados, nomeadamente, se os mesmos se 

ficaram a dever a circunstâncias externas a esta Autarquia Local, que 

a mesma não conseguisse controlar nem antecipar, ou que, 

independentemente de ter atuado com a diligência exigida, os 

resultados seriam sempre os mesmos. --------------------------------- 

10. Neste contexto, a DAR produziu a Informação n.º 181/2019, 

concluindo o seguinte: --------------------------------------------- 

“(…) de acordo a comunicação da equipa do setor de saneamento, a 

inundação mencionada pelo requerente, foi provocada pelo mau 

funcionamento da válvula de maré.” ---------------------------------- 

8. Assim, sobre a matéria, cumpre-me informar o seguinte. ----------- 

II – Do Direito ----------------------------------------------------- 
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1. O regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual das 
Pessoas Coletivas Públicas decorrente da prática de atos ilícitos 

praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei 

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

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

a) Por danos decorrentes do exercício da função administrativa; 

b) Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional; 

c) Por danos decorrentes do exercício da função político – 

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

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

diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica 

obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação “. 

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

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que 

são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos 

órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 

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

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

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

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

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

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

titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. --------- 

7. Por último, tal facto, como se viu, deverá, ainda, caracterizar-

se como ilícito, ou seja, antijurídico ou contrário ao direito. ----- 

8. Nestes termos, a ilicitude, no âmbito da responsabilidade civil, 

pode revestir uma de duas modalidades, a saber: --------------------- 

Ou se traduz na violação de direitos ou interesses de outrem  (lesão 

direta) ou se manifesta na violação de uma norma destinada a proteger 

interesses alheios (lesão indireta); ------------------------------- 

9. Ora, no caso individual e concreto em apreciação, o peticionário 

afirma que os prejuízos foram provocados na sequência de uma inundação, 

a qual foi provocada pela avaria da válvula situada numa caixa de 

saneamento provocada pelo entupimento da conduta da rede de 

saneamento. -------------------------------------------------------- 

10. Sendo certo que, conforme decorre das Informações n.ºs, 

respetivamente, 132/2019, 141/2019 e 181/2019, todas produzida pela 

Divisão de Águas e Resíduos, os serviços municipais reconhecem que a 

inundação, em causa, teve como causa o mau funcionamento da válvula 

de maré, cuja manutenção é da responsabilidade do Município de Chaves. 

11. Analisados os elementos do processo, rapidamente se consegue 

estabelecer um nexo causal entre a falha da válvula de maré, a qual 
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se encontra sob a gestão e responsabilidade do Município de Chaves, e 

os danos invocados pelo peticionário. ------------------------------ 

12. Chegados aqui, é importante referir que a lei prevê mecanismos 

de presunção de culpa – com a consequente inversão de ónus da prova – 

no caso de danos derivados da prática de actos jurídicos ilícitos, e 

de danos causados por omissão dos deveres de vigilância, previstas nos 

nos n.ºs 2 e 3 do artigo 10.º do mencionado diploma. --------------- 

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

respeito ao estabelecimento de uma presunção de culpa leve para a 

prática de atos jurídicos ilícitos. -------------------------------- 

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

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

15. A admissibilidade desta presunção por aplicação dos princípios 

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

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

16. Com efeito, é jurisprudência comum do Supremo Tribunal 

Administrativo, o entendimento de que “é aplicável à responsabilidade 

civil extracontratual das Autarquias Locais, por factos ilícitos 

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

do Código Civil (…), salvo se provar que nenhuma culpa da sua parte 

ou que os danos se teriam igualmente produzido ainda que não houvesse 

culpa sua”. -------------------------------------------------------- 

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

anterior, pelo Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 03 de 

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

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

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

18. Significa isto, que perante a falha de um sistema cuja manutenção 

e vigilância está, legalmente, cometida ao Município, vinga a 

presunção de culpa, acima, prevista, cabendo, a este último, o ónus 

de afastar a mesma. ------------------------------------------------ 

19. Ou seja, para afastar a responsabilidade civil extracontratual 

torna-se necessário que o Município logre provar que os danos se 

ficaram a dever a circunstâncias externas à Autarquia Local, que a 

mesma não conseguisse controlar nem antecipar, ou que, 

independentemente de ter agido com a diligência exigida, os resultados 

seriam sempre os mesmos. -------------------------------------------- 

20. Sendo certo que, das informações produzidas pela DAR não se 

conseguem retirar elementos que permitam afastar, de forma inequívoca, 

a presunção de culpa, acima, referida, não obstante ter sido solicitado 

a tal unidade orgânica que se pronunciasse sobre tal matéria1. ------ 

21. Assim, do ponto de vista estritamente jurídico, considerando, 

desde logo, as Informações produzidas, sobre a matéria, pela Divisão 

de Águas e Resíduos, acima, identificadas, e levando em linha de 

atenção os diversos registos fotográficos existentes no processo, 

parecem estar reunidos, salvo melhor opinião, os pressupostos 

legalmente exigíveis para o apuramento de responsabilidade civil 

extracontratual da Autarquia.--------------------------------------- 

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

Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

                                                           
1 Veja-se, sobre isto, a alínea b), do Capítulo III, da 

Informação/Proposta n.º 139/2019, produzida por estes serviços no dia 

9 de julho de 2019. ------------------------------------------------- 



                                                                F. 21 

                                                                  _____________________ 
 

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

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

deliberação consubstanciada no deferimento da pretensão formulada pelo 

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

responsabilidade da Autarquia justificadora, a título de 

responsabilidade extracontratual, da assunção do pagamento dos danos 

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

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

indemnização pelos danos sofridos pelo peticionário, deverá o presente 

assunto ser encaminhado para a unidade responsável por assuntos desta 

natureza, no caso, a Unidade Flexível de 2º Grau de Gestão Financeira, 

em vista à ativação do seguro de responsabilidade civil junto da 

respetiva companhia seguradora; ------------------------------------- 

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

Procedimento Administrativo, deverá a interessada ser notificada da 

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

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

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

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

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

Chaves, 6 de setembro de 2019. -------------------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.09.19. -------------------------------------------------------- 

Visto. À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação 

quanto ao proposto infra. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS. REQ: ASSOCIAÇÃO 

HÓQUEI CLUBE FLAVIENSE. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 214/STL/2019. ------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------- 

1. Considerando que A Associação HÓQUEI CLUBE FLAVIENSE” com sede na 

Rua Alferes João Batista, Edif. Nova Era, Bloco 4, 6-A, freguesia de 

Santa Maria Maior, concelho de Chaves veio, através de requerimento 

com registo de entrada nos serviços desta Autarquia n.º 10080/19, de 

29/08/2019, solicitar autorização para realização do evento denominada 

”OCR FLAVIUS CHALLENGE 2019” a realizar no dia 22 de setembro de 2019.- 

2. Considerando que, no aludido requerimento, “Associação Hóquei Clube 

Flaviense” solicitou, também, a isenção do pagamento das taxas 

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

3.1 A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas 

encontra-se positivada no artº 24 do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais.----------------------------------------    

3.2 Nesta conformidade, o n.º2, do art. 24º do aludido instrumento 

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

“ As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem 

fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 

isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamento e 

autorização exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 

integrados no âmbito das suas finalidades estatutárias.” Considerando, 
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ainda que a apreciação e decisão da eventual isenção do pagamento das 

taxas previstas no Regulamento de Liquidação Cobrança de taxas 

Municipais, carece de formalização de pedido, o qual deverá ser 

acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das 

entidades, na sua finalidade estatutária, bem como dos demais 

elementos exigíveis em cada caso, de acordo com o disposto no n.º 8, 

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

3.4 Considerando que a requerente instruiu o seu requerimento com os 

seguintes documentos, a saber;--------------------------------------- 

- Documento comprovativo da natureza jurídica;----------------------- 

- Documento comprovativo da finalidade estatutária;------------------ 

- Declaração de não dívida à Segurança Social e Autoridade Tributária. 

3.5 Considerando que de acordo com a informação prestada pela Divisão 

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

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

3.6. Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos 

legais para a interessada poder beneficiar da isenção das respetivas 

taxas, nos termos do disposto nos n.os 2,8 e 12 do art.24 do Regulamento 

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

3.7 Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

emissão da licença especial de ruído para o fim em vista, ascendem ao 

montante de €100.15 (cem euros e quinze cêntimos).------------------  

II – PROPOSTA ------------------------------------------------------- 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, tomo a liberdade 

de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental;------------ 

a) Agendamento deste assunto para a próxima reunião do órgão executivo 

municipal, para adoção de deliberação no sentido de conceder, pelos 

motivos acima mencionados, isenção das respetivas taxas, no valor de 

€100.15 (cem euros e quinze cêntimos) de acordo com o disposto no n.os 

2,8 e 12, do art.24.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

Municipais.--------------------------------------------------------- 

b) Sequencialmente notificar a requerente, nos termos do art.114 º do 

Código do Procedimento Administrativo, da decisão que vier a ser 

proferida sobre a matéria ora em apreciação.-------------------------  

c) A deliberação que vier a ser tomada, deverá ser comunicada à Divisão 

de Gestão Financeira, para efeitos de controlo de isenção de taxas 

concedidas pela Autarquia Local. ------------------------------------  

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

Chaves, 20 de setembro de 2019---------------------------------------                                     

A Assistente Técnica------------------------------------------------ 

Manuela Sargento----------------------------------------------------  

Em anexo: os referidos documentos------------------------------------ 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.09.24. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

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

EXECUTADO: GERSON AMARAL LOURENÇO. INF. 185/DAF/19 ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Na sequência do requerimento de Gerson Amaral Lourenço, documento 
com registo de entrada nos serviços desta Autarquia Local n.º 4478/19, 
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datado do pretérito dia 24/05/2019, veio a ser solicitado, pelo 

requerente, a autorização de pagamento em prestações mensais, de uma 

dívida que detém, junto deste Município, a título de taxas devidas 

pela ocupação de terrado na feira municipal (lugar L-84), acrescido 

de juros de mora e custas processuais. ----------------------------- 

2. De acordo com a informação prestada pela escrivã dos processos, o 
valor em dívida ascende à quantia de 312,00€, e sobre o qual acrescem 

juros e encargos com o processo, perfazendo um total de 485,47€. ---- 

3. Contudo, da análise do processo administrativo remetido para estes 
serviços, verificou-se que o requerente não juntou documentos 

comprovativos da sua situação económica. ---------------------------- 

4. Neste contexto, e na sequência da Informação n.º 121/DAF/19, de 6 
de junho de 2019, o requerente foi notificado para juntar ao processo 

documentos comprovativos de tal insuficiência, sob pena de 

indeferimento da pretensão formulada. ------------------------------- 

5. Decorrido o prazo concedido, o requerente não se pronunciou nem 
apresentou a documentação solicitada. ------------------------------- 

6. Considerando que o artigo 196º, do CPPT, exige que o executado 
demonstre a sua situação económica e que a mesma seja justificadora 

da autorização do pagamento em prestações requerido, não se encontram 

reunidas, no caso individual e concreto, as condições necessárias para 

acolher o pedido pelo que o mesmo deverá ser rejeitado por falta de 

elementos essenciais. ----------------------------------------------- 

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

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

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

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

a) Que seja praticada decisão administrativa consubstanciada na 

rejeição liminar do pedido por falta de elementos essenciais, com base 

nas razões anteriormente expostas; ---------------------------------- 

b) De imediato, reenvio do processo, agora acompanhado da presente 
informação, para o gabinete do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

Nuno Vaz. ---------------------------------------------------------- 

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

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

Chaves, 24 de setembro de 2019. ------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.09.24. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião do executivo municipal para apreciação e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. COMPARTICIPAÇÃO DE UM PASSE 4_18 DE UM ALUNO CARENCIADO QUE 

FREQUENTA A ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA - ANO LETIVO 2018/2019. 

INFORMAÇÃO Nº146/ SE Nº47/2019. ------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
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Através da Informação DDSC Nº187/SE Nº74/2018, presente na reunião de 

Câmara de 13 de agosto de 2018, foram aprovadas as “Normas de acesso 

ao apoio financeiro para os alunos que frequentam a escolaridade 

obrigatória e que,  no âmbito do passe 4_18, utilizam os Transportes 

Urbanos de Chaves (linha 1 e 2)”, para o ano letivo 2018/2019 e que 

passo novamente a expor: -------------------------------------------- 

“A) Normas de acesso ao apoio financeiro para os alunos que no âmbito 

do passe 4_18 utilizam os Transportes Urbanos de Chaves (linha 1 e 2) 

1- Comparticipação a 100% (do valor 9,60€) - Alunos com o escalão A; 

- Comparticipação a 50% (do valor 18,00€) - Alunos com o escalão B ou 

escalão social + (alunos com rendimentos reduzidos); ---------------- 

- Não atribuição de comparticipação - Alunos sem escalão. ----------- 

2- Este apoio destina-se a todos os alunos que frequentam a 

escolaridade obrigatória e que não se encontram abrangidos pelo 

transporte escolar previsto no Decreto – Lei nº 299/84, de 05 de 

setembro. ---------------------------------------------------------- 

3- Os interessados deverão adquirir os passes nos escritórios da Auto 

Viação do Tâmega, Lda, e preencher a ficha de pedido de comparticipação 

no Centro Cultural – setor de transportes escolares - devendo 

acompanhar o referido pedido com a apresentação do passe 4_18 

adquirido; --------------------------------------------------------- 

4- O reembolso das referidas comparticipações será efetuado no final 

de cada período, dezembro, abril e junho, mediante a apresentação dos 

respetivos comprovativos de despesa nos serviços de contabilidade do 

Município;   -------------------------------------------------------- 

5- Será garantida a presença de um ou dois vigilantes (de acordo com 

o número de crianças que frequentam o Centro Escolar e que venham a 

utilizar esta modalidade) na Linha 1 dos Transportes Urbanos de Chaves 

(Abobeleira II – Centro de F. Profissional / Centro F. Profissional – 

Abobeleira II), no horário das 8h.30, partida para o Centro Escolar.” 

Em consonância com o exposto e de acordo com a deliberação de Câmara 

de 13 de agosto de 2018, “após a receção e avaliação dos pedidos de 

comparticipação, para o ano letivo 2018/2019, proceder-se-á à  

elaboração de proposta, a submeter ao executivo camarário, com os 

valores deste encargo e em cumprimento do LCPA, será atribuída a 

rubrica orçamental e o respetivo compromisso”. ---------------------- 

Considerando que no âmbito do passe 4_18, dos alunos que frequentam a 

escolaridade obrigatória, deu entrada no Município de Chaves, no dia 

26 de julho de 2019, um pedido de comparticipação financeira, que 

corresponde a um aluno, com o escalão B, referente ao ano letivo 

2018/2019. --------------------------------------------------------- 

Considerando que o encarregado de educação refere que a entrega tardia 

deste pedido se deve “Por lapso não foi efetuado o pedido no mês de 

setembro de 2018, estava convicto que fizera o pedido, só constatando 

no dia de hoje o erro. Solicita a comparticipação por se encontrar em 

situação económica difícil e estar a criara dois filhos menores 

sozinho. Tem a seu cargo outra filha de 12 anos.” ------------------- 
Mapa de Aluno PASSE 4_18 

   Encarregado de Educação NIF  Aluno 
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1 Pedro Alexandre da Graça Gomes 233007245 Rafael Alexandre Dias 

Gomes 

B 50% 

Assim e de acordo com a tabela em anexo, o valor total previsto com 

este encargo, referente ao ano letivo 2018/2019, que não inclui o mês 

de junho de 2019, uma vez que a referida comparticipação passou a ser 
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assumida pela CIM, é de 72,81€ devendo o referido encarregado de 

educação fazer prova, junto da contabilidade, dos pagamentos 

efetuados. --------------------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a 

liberdade de sugerir a seguinte metodologia: ----------------------- 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição de cabimento, em cumprimento com o LCPA;- 

b) O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à 

próxima reunião de Câmara para deliberação. ------------------------- 

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

Chaves, 06 de setembro de 2019 ------------------------------------- 

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

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

Em anexo: Mapa do aluno de acordo com o escalão e o valor do respetivo 

encargo. ----------------------------------------------------------- 

Comprovativo do escalão e prova de pagamentos ----------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, 

ENG. CARLOS FRANÇA DE 06.09.2019. ----------------------------------- 

Visto. Concordo. A consideração Superior. -------------------------- 

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

DE 2019.09.19. ------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS RENDAS VENCIDAS. MARIA JOSÉ 

VILARES MASCARENHAS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº172/SHSDPC/N.º102/2019---- 

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 

2019.09.06---------------------------------------------------------- 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.09.10. ----- 

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. PROGRAMA DE APOIO À RENDA – PRORROGAÇÃO. PROCESSO N.º15 /2017 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº176/SHSDPC/N.º106/2019. ----------------------- 

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 

2019.09.16---------------------------------------------------------- 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.09.18. ----- 
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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. --------------------------------------------- 

 

 

4. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS RENDAS VENCIDAS. PAULO JOSÉ 

BORGES DE OLIVEIRA (B.S.FORTES).INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº177/SHSDPC/ 

N.º105/2019. ------------------------------------------------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 3. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.09.17---------------------------------------------------------- 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.09.18. ----- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. --------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS 

DOS ANIMAIS DE CHAVES - 1.ª FASE DA CAMPANHA DE ESTERILIZAÇÃO DE 

ANIMAIS INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 50/GFS/2019. ------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

OBJETIVO DA INFORMAÇÃO --------------------------------------------- 

Com a presente informação pretende-se desencadear os procedimentos 

tendentes ao pagamento da comparticipação financeira, relativa à 

campanha de esterilização de animais de companhia, dinamizada pelo 

Município de Chaves em parceria com a Associação dos Amigos dos Animais 

de Chaves. ---------------------------------------------------------- 

ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA ------------------------------------------- 

No uso das competências determinadas pelo disposto na alínea o), do 

número 1, do artigo 33.º 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. ----------------------------------- 

O governo através do despacho conjunto dos Ministérios das Finanças, 

Administração Interna e Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

- Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento, das Autarquias 

Locais e da Agricultura e Alimentação, n.º 2301/2019, de 8 de março, 

aprovou um apoio financeiro no montante global de 500.000,00€ para a 

promoção de uma campanha de apoio à esterilização de cães e gatos de 

companhia. --------------------------------------------------------- 

De acordo com o diploma, os municípios podiam beneficiar deste apoio 

financeiro, que é atribuído por cão ou gato esterilizado num centro 

de atendimento médico veterinário autorizado para o efeito. Os 
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valores, fixos, por animal esterilizado variam: 15 euros para um gato, 

30 euros para um cão, 35 euros para uma gata e 55 para uma cadela. 

Sendo que cada município poderia receber no máximo 15 mil euros. ---- 

Para se habilitar a este apoio, o Município de Chaves manifestou a sua 

intenção através do preenchimento de formulário próprio, que viu 

aprovado a 10 de abril de 2019. ------------------------------------ 

No entanto, para operacionalizar esta campanha entendeu, a senhora 

Vereadora, Eng.ª Paula Chaves, sob proposta do Gabinete de 

Fiscalização Sanitária, propor uma parceria à Associação dos Amigos 

dos Animais de Chaves (AAAC). Para o efeito foi realizada uma reunião 

no pretérito mês de maio, onde esteve presente a sua presidente, Susana 

Ribeiro, resultando os seguintes compromissos: ---------------------- 

Face à problemática de animais errantes na via pública e à dificuldade 

de adoção de fêmeas, será dada prioridade à sua esterilização; ------ 

Os animais a esterilizar serão selecionados pela AAAC, que assegurará 

o seu encaminhamento para os respetivas centros de atendimento 

(clínicas veterinárias) e os cuidados pós-operatórios; --------------  

Uma vez que os pedidos de pagamento do apoio dirigidos à DGAV obrigam 

a um mínimo de 25 esterilizações, a campanha será dinamizada em 2 

fases (25 + 25); ---------------------------------------------------- 

Em contrapartida, o Município de Chaves assume, através de uma 

comparticipação financeira a atribuir à associação, todos os custos 

decorrentes da campanha, nomeadamente com as cirurgias, obrigatória 

identificação eletrónica dos animais (chip) e vacinação antirrábica. 

No entanto, face à falta de disponibilidade das clínicas veterinárias 

para a célere concretização das 2 fases da campanha, apenas se 

realizaram até ao momento 25 cirurgias, com uma despesa de 1465,00€ 

(mil quatrocentos e sessenta e cinco euros), ao que acresce a 

identificação e vacinação antirrábica no valor de 475,00€ 

(quatrocentos e setenta e cinco euros), perfazendo um total de 1940,00€ 

(mil novecentos e quarenta euros). ---------------------------------- 

Considerando a fragilidade económica da AAAC e a necessidade de fazerem 

face às despesas decorrentes das 25 esterilizações já realizadas, 

junto das clínicas veterinárias, é necessário que o Município proceda 

ao pagamento da comparticipação relativa à 1.ª fase do compromisso. -  

Ainda no âmbito da 1.ª fase da candidatura ao apoio, o município 

realizou um pedido de pagamento, a aprovar pela Direção-Geral de 

Veterinária, no valor de 1.100,00€ (mil e cem euros). -------------- 

A segunda fase de esterilizações, já iniciada, deverá estar concluída 

até novembro, data limite para submissão dos pedidos de pagamento 

junto da DGAV. ------------------------------------------------------ 

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

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

Que a presente proposta seja encaminhada para a Divisão de Gestão 

Financeira (DGF), para atribuição do cabimento da despesa, inscrita 

na rubrica 04.07.01.99 do Orçamento Municipal, aprovado para 2019, em 

cumprimento com o Lei dos compromissos e dos Pagamentos em Atraso 

(LCPA); ------------------------------------------------------------ 

Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião ordinária 

do executivo municipal, com vista a ser deliberado manifestar a 

intenção de deferir o apoio financeiro, no montante de 1.940,00€ (mil 

novecentos e quarenta euros); --------------------------------------- 

Dar conhecimento do teor da decisão administrativa à Associação dos 

Amigos dos Animais de Chaves; -------------------------------------- 
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Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal 

liberalidade e para o fim em vista em Jornal Local e/ou em Boletim 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta à Divisão 

de Gestão Financeira, para ulterior operacionalização. ------------- 

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

Chaves, 23 de setembro de 2019 ------------------------------------- 

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

Cristiana Morais --------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.09.24. ----- 

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

 

 

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 4. -- 

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

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 5. -- 

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

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

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

 

 

3.3. PEDIDO DE CERTIDÃO PARA APLICAÇÃO DA TAXA REDUZIDA DE 6% DE IVA 

– CARLOS ALBERTO CARDOSO/MARIA JOÃO MOREIRA DE MORAIS – PROCESSO 674/19 

- RUA DO TABOLADO, Nº 35 – SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO Nº 

313/DSCH/19, DO TÉCNICO SUPERIOR ARTUR LOPES BALTAZAR. -------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 
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O Sr. Carlos Alberto Cardoso, na qualidade de comproprietário do prédio 

(fração A), situado na Rua do Tabolado, nº35, em Chaves, solicitou sob 

requerimento n.º1863/19, datado de 4 de setembro de 2019, referente 

ao processo n.º674/19, a emissão de certidão de localização em área 

de reabilitação urbana para efeitos de aplicação da taxa reduzida de 

6% de IVA para empreitadas de reabilitação urbana, ao abrigo do artigo 

18º do CIVA (verba 2.23 da Lista I anexa ao CIVA). ------------------ 

Posteriormente a Sra. Maria João Moreira de Morais, comproprietária 

do mesmo prédio (fração F e G), veio solicitar através do requerimento 

nº1923/19, datado de 10 de setembro de 2019, que a certidão pedida 

pelo seu cunhado, Sr. Carlos Alberto Cardoso, fosse passada também em 

seu nome, tendo em conta que não estava em Chaves na data de entrada 

do requerimento inicial. -------------------------------------------- 

Considerando que a Sra. Maria João Moreira de Morais é comproprietária 

do prédio, conforme consta do documento apresentado, caderneta predial 

do artigo 3239 frações (F e G) não se vê inconveniente na pretensão.  

1.1. LOCALIZAÇÃO --------------------------------------------------- 

De acordo com os elementos constantes do processo, o prédio está 

inscrito na matriz predial urbana com o artigo nº3239 da Freguesia de 

Santa Maria Maior. -------------------------------------------------- 

O prédio situa-se na Rua do Tabolado, nº35, Freguesia de Santa Maria 

Maior, concelho de Chaves, dentro da área da delimitação de 

reabilitação urbana do Centro Histórico de Chaves. ------------------ 

1.2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

O Sr. Carlos Alberto Cardoso apresentou a comunicação do início dos 

trabalhos de substituição da telha do referido prédio, tendo sido 

aceite a isenção do controlo prévio, por informação do Técnico Superior 

da Divisão de Salvaguarda do Centro Histórico, sancionado em 10 de 

setembro de 2019, pelo vereador responsável. ------------------------ 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ------------------------------------------ 
2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

O município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, na qual foi 

aprovada por unanimidade e posteriormente publicada, por Aviso nº4653 

em Diário da República, II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. - 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 

2.2. ENQUADRAMENTO FACE AO CÓDIGO DO IVA --------------------------- 

A verba 2.23 da Lista I anexa ao Código do IVA (CIVA) contempla as 

“empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma 

específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados 

em áreas de reabilitação urbana (áreas criticas de recuperação e 

reconversão urbanística, zonas de intervenção das sociedades de 

reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos legais, ou no 

âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido 

interesse público nacional.” ---------------------------------------- 
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Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do CIVA, aplica-se a 

taxa reduzida de 6%, no valor global da empreitada (mão de obra e 

materiais), constantes da Lista I anexa ao CIVA. -------------------- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ----------------------------------------- 
3.1. A verba 2.23 da Lista I, anexa ao Código do IVA (CIVA) permite a 

aplicação da taxa reduzida de IVA às empreitadas de reabilitação 

urbana, desde que, o imóvel objeto de reabilitação se situe em área 

de reabilitação urbana, delimitadas nos termos legais. --------------  

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, definida pelo Município, pelo que se enquadra no regime 

específico de aplicação da taxa reduzida de IVA. -------------------- 

3.3. De acordo com a ficha doutrinária processo nº8323 da Autoridade 

Tributária e Aduaneira (vinculativa) a verba 2.23, taxa reduzida de 

IVA, só é aplicável aos trabalhos realizados por contrato a celebrar 

entre o dono da obra e o empreiteiro. ------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ----------------------------------------------  
4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão de localização do 

imóvel em Área de Reabilitação Urbana, para efeitos da aplicação dos 

benefícios fiscais associados ao IVA, nos termos da alínea a) do n.º 

1 do artigo 18.º do CIVA, para aplicação da taxa reduzida de 6%, 

constante na Lista I anexa ao CIVA, na empreitada de reabilitação que 

o Sr. Carlos Alberto Cardoso, contribuinte nº119 994 046 e a Sra. 

Maria João Moreira de Morais, contribuinte nº136 102 166, vão levar a 

efeito no prédio situado na Rua do Tabolado, nº35, Freguesia de Santa 

Maria Maior, concelho de Chaves. ------------------------------------ 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal. --------------- 

Chaves 13 de setembro de 2019 -------------------------------------- 

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

Artur Lopes Baltazar ----------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.09.16. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica. ------------------------------- 

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. PROJETO DE ARQUITETURA – PROCESSO N.º 559/19 – FERNANDA MARIA 

GOMES PEREIRA MACHADO – ALAMEDA DE TRAJANO – SANTA MARIA MAIOR – 

INFORMAÇÃO N.º 297/DSCH/19, DA DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO 

HISTÓRICO, DO ARQ. ANTÓNIO MALHEIRO, DATADA DE 6 DE SETEMBRO DE 2019.- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1. A requerente, na qualidade de proprietária de um imóvel situado 

na Alameda de Trajano, freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves, 

solicita, por intermédio do requerimento n.º 1547/19, a aprovação do 

projeto de arquitetura que visa a alteração/regularização do referido 

edifício. ---------------------------------------------------------- 

1.2. INSTRUÇÃO DO PEDIDO -------------------------------------------- 

1.2.1. O pedido está instruído, para além do requerimento, com os 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

 CD com o pedido de aprovação do projeto de arquitetura em formato 

digital: as peças escritas em formato “.PDF”, e peças desenhadas em 

formato “.PDF” e “.DWG”; -------------------------------------------- 

 Declarações de compatibilidade entre os formatos papel e digital; 
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 Cópia da Certidão da Conservatória do Registo Predial; -------- 

 Cópia da Caderneta Predial Urbana; ---------------------------- 

 Ficha de elementos estatísticos preenchida (Q3); -------------- 

 Termos de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura, 

do coordenador do projeto e do autor do projeto de acessibilidades, 

acompanhados por declaração da Ordem dos Arquitetos e seguro de 

responsabilidade civil profissional; -------------------------------- 

 Peças escritas do estudo de arquitetura, incluindo memória 

descritiva e justificativa, levantamento fotográfico, calendarização 

da obra, estimativa orçamental e imagens do projeto; ---------------- 

 Peças desenhadas do projeto de arquitetura, incluindo plantas de 

localização e enquadramento no PDM, levantamento topográfico e 

respetiva declaração de responsabilidade e comprovativo de 

habilitação, plantas, cortes e alçados da situação existente, plantas, 

cortes e alçados da proposta, plantas de alteração e pormenores 

construtivos; ------------------------------------------------------  

 Memória descritiva e planta do projeto de acessibilidades. ---- 

1.2.2. Verificou-se que não foi entregue o elemento previsto na alínea 

j) do n.º 15 do anexo I da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril (termo 

de responsabilidade do autor do projeto acústico). ------------------ 

1.2.3. Verificou-se ainda que em diversas peças instrutórias, 

designadamente na certidão da Conservatória do Registo Predial e na 

Caderneta Predial Urbana, a localização do prédio está erradamente 

designada, uma vez que este confronta com a Alameda de Trajano e não 

com a Rua do Tabolado. ---------------------------------------------- 

1.2.4. Assim, com exceção do acima referido, e cuja entrega ou correção 

não são indispensáveis à análise a efetuar, o pedido está corretamente 

instruído de acordo com as disposições aplicáveis dos n.os 1 e 15 do 

anexo I da Portaria acima referida e do RMUE. ----------------------- 

2 – ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ----------------------------------------- 

2.1. NO REGIME JURÍDICO --------------------------------------------- 

O presente pedido enquadra-se no previsto na alínea d) do n.º 2 do 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, e posteriores 

alterações, que estabeleceu o Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), estando assim sujeito a licença administrativa. -- 

2.2. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ----------- 

2.2.1. Instrumentos de planeamento em vigor – PDM: ------------------ 

De acordo com extrato da planta n.º 34A do Plano Diretor Municipal, o 

edifício localiza-se em classe 1 – Espaços Urbanos e Urbanizáveis, 

categoria 1.1 – cidade de Chaves. ----------------------------------- 

Com a publicação do Aviso n.º 5233/2018, publicado a 18 de abril, 

concluiu-se o processo de alteração ao regulamento do PDM em vigor no 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------- 

Serão assim aplicáveis as regras de edificabilidade definidas no 

artigo 19.º do regulamento do PDM, alterado e republicado por 

intermédio do aviso acima referido, designadamente as constantes da 

alínea a) do seu n.º 2. --------------------------------------------- 

2.2.2. Enquadramento no Plano de Salvaguarda do Centro Histórico de 

Chaves (PSCH) – elemento orientador da gestão urbanística: ---------- 

Na proposta do referido plano o edifício existente não aparece 

caraterizado nas fichas respetivas – 4.03 (4, 5 e 6) – sendo apenas 

caracterizadas as construções que aí poderão ser erigidas, que deverão 

ter um piso e ser destinadas a comércio/serviços/indústria. --------- 

2.3. PARECER EXTERNO ------------------------------------------------ 

2.3.1. Considerada a sua inclusão dentro da área de proteção a um 

monumento nacional, a aprovação do pedido de licenciamento deverá ser 
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precedida de um parecer favorável da administração do património 

cultural competente, nos termos das disposições combinadas do n.º 4 

do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e do artigo 13.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro. Assim, foi submetido, 

por intermédio da plataforma SIRJUE, o referido projeto de arquitetura 

à Direção Regional da Cultura do Norte, que, por intermédio da 

informação n.º S-2019/501682, emitiu um parecer favorável 

condicionado, cujo conteúdo deverá ser comunicado à requerente. ----- 

2.3.2. Nesse parecer, para além da análise de ordem arquitetónica, 

considerando viável a intervenção proposta, com algumas condicionantes 

relativas à altura da construção, são ainda descritas as 

condicionantes relativas ao património arqueológico, e definidas as 

condições para a realização da intervenção arqueológica. ------------ 

2.4. ANÁLISE DO PEDIDO ---------------------------------------------- 

2.4.1. Não existem registos do licenciamento da construção tal como 

esta se apresenta atualmente; por outro lado na documentação 

apresentada há referencia a apenas 60 m2 de área construída, e não os 

430m2 existentes; nestas circunstâncias a construção existente não 

poderá ser considerada como uma preexistência para os efeitos do artigo 

65.º do RJUE e do artigo 5.º do regulamento do PDM de Chaves, sendo a 

presente operação urbanística, também face às extensas alterações 

propostas, tratada como uma construção nova. ----------------------- 

2.4.2. O terreno situa-se no quarteirão definido pela Rua do Tabolado 

a noroeste, Travessa da Alameda de Trajano a nordeste, Alameda de 

Trajano a sudeste e Alameda do Tabolado a sudoeste. Tem uma dimensão 

de cerca de 21m de frente para a Alameda de Trajano por 20m de 

profundidade; corresponderá, grosso modo, à junção de três módulos dos 

que dividem a fachada voltada para a Rua do Tabolado. -------------- 

2.4.3. A intervenção proposta consiste, no essencial, numa edificação 

de um piso, ocupando a totalidade do terreno, destinada à instalação 

de dois estabelecimentos comerciais; serão espaços amplos, apenas 

divididos para a criação de uma instalação sanitária em cada um dos 

estabelecimentos; a única fachada, voltada para o rio, é quase 

totalmente ocupada com seis vãos envidraçados; as restantes faces da 

construção serão cegas, confrontando diretamente com os terrenos 

adjacentes. -------------------------------------------------------- 

2.4.4. A alínea a) do n.º 2 do artigo 19.º do regulamento do PDM 

estabelece que a edificabilidade de um dado prédio, dada pela área 

bruta de construção, é função do cumprimento da moda da cércea e dos 

alinhamentos e recuos dominantes existentes e a manter na frente urbana 

em que se insere o prédio. ------------------------------------------ 

2.4.4.1. Assim, no que se refere aos alinhamentos e recuos dominantes, 

verifica-se que as construções na frente urbana em questão estão, do 

lado sudoeste, implantadas sem qualquer recuo, com as fachadas 

alinhadas pelo plano do arruamento; do lado oposto existem apenas 

construções de pequeno porte no interior dos logradouros; está, no 

entanto, prevista na proposta de PSCH a possibilidade de construção 

de edifícios com um piso em todas as frentes deste quarteirão, o que 

tem sido concretizado sempre que a iniciativa dos seus proprietários 

a tal tem conduzido. ------------------------------------------------ 

2.4.4.2. Não são aplicáveis as disposições das alíneas d) e e) do n.º 

2 do referido artigo do regulamento do PDM, relativas às áreas máximas 

de implantação e impermeabilização, por força do disposto na alínea 

g) do mesmo número e artigo. ---------------------------------------- 

2.4.4.3. Não está prevista a inclusão, dentro do terreno, de áreas 

para estacionamento de veículos, podendo tal ser justificado com base 

na exceção prevista pelo n.º 5 do artigo 12.º do regulamento do PDM. 
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2.4.4.4. Face ao acima exposto pode-se concluir que a proposta 

apresentada dá cumprimento às disposições aplicáveis do PDM atualmente 

em vigor. ----------------------------------------------------------- 

2.4.5. No projeto de acessibilidades é proposta a criação de rampas 

de acesso no exterior da construção, projetando-se no espaço público; 

independentemente da circunstância de esse espaço estar a ser objeto 

de requalificação, entende-se que a resolução dos problemas de 

acessibilidade às construções deve ser feita dentro do respetivo 

perímetro, salvo circunstâncias excecionais, que não se verificam 

neste caso. --------------------------------------------------------- 

3 – PARECER --------------------------------------------------------- 

3.1. Face à análise acima exposta entende-se que no presente projeto 

de arquitetura foram cumpridas as normas do PDM aplicáveis a usos, 

volumetria, cérceas e edificabilidade. ------------------------------ 

3.2. Nestas circunstâncias, e considerado o parecer favorável 

condicionado da entidade externa consultada (DRCN – inf. n.º S-

2019/501682), entende-se que estão reunidas as condições para a 

aprovação do projeto de arquitetura em análise; --------------------- 

3.2.1. Esta aprovação deverá ser condicionada ao cumprimento, na fase 

de apresentação dos projetos de especialidade, das questões relativas 

à altura da edificação referidas no parecer emitido pela DRCN, à 

correção do projeto de acessibilidades de acordo com o referido no 

ponto 2.4.5. da presente informação, e à apresentação do elemento 

instrutório referido no ponto 1.2.2.; ------------------------------- 

3.2.2. No âmbito de diligências posteriores, deverão ainda ser 

cumpridas as questões relativas à componente arqueológica, também 

expressas no parecer da DRCN, e, até à emissão da autorização de 

utilização, deverá ser feita a correção das confrontações constantes 

da certidão da Conservatória do Registo Predial e da Caderneta Predial 

Urbana, referida no ponto 1.2.3. ------------------------------------ 

4 – PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

4.1. Em face do acima exposto propõe-se que este assunto seja submetido 

à próxima reunião da Câmara Municipal, com vista a obter a aprovação 

do projeto de arquitetura apresentado por intermédio do requerimento 

n.º 1547/19, com as condicionantes referidas no ponto 3.2. da presente 

informação. -------------------------------------------------------- 

4.2. Caso tal proposta seja superiormente aceite, e de acordo com o 

n.º 4 do artigo 20.º do RJUE, o requerente disporá de um prazo de seis 

meses para apresentar os projetos de especialidades aplicáveis, 

referidos no n.º 16 da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

a) Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção 

periférica; ----------------------------------------------- 

b) Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica e projeto 

de instalação de gás, quando exigível, nos termos da lei; ----------- 

c) Projeto de redes prediais de água e esgotos; --------------------- 

d) Projeto de águas pluviais; --------------------------------------- 

f) Projeto de infraestruturas de telecomunicações; ------------------ 

g) 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; -------------------------------------------------------- 
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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 --------------------------------------------- 

Chaves, 6 de setembro de 2019 --------------------------------------- 

O técnico superior  ------------------------------------------------

(António J. P. Malheiro Rodrigues) --------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 11.09.2019.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.5. RECONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A EMPREENDIMENTO 

TURÍSTICO/HOTEL – TELAS FINAIS – PROCESSO N.º 434/15 – GRANDE HOTEL 

DE CHAVES – SERVIÇOS HOTELEIROS, LDA. – RUA 25 DE ABRIL – SANTA MARIA 

MAIOR – INFORMAÇÃO N.º 318/DSCH/19, DA DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO 

HISTÓRICO, DA ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADA DE 20 DE SETEMBRO DE 

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

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

5. INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------- 
A empresa GRANDE HOTEL DE CHAVES – SERVIÇOS HOTELEIROS, LDA, apresenta 

sob o requerimento n.º 1415/19, de 2019/07/04, referente ao processo 

n.º 434/15, projeto de alterações decorrentes da execução da 

obra/telas finais, referentes a uma de recuperação e alteração de um 

edifício destinado a reconstrução e remodelação de imóvel destinado a 

empreendimento turístico (Hotel), na Rua 25 de Abril, freguesia de 

Santa Maria Maior, concelho de Chaves. ------------------------------ 

1.1. ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1.1.1 O requerente é titular de Alvará de Obras de Construção n.º 

84/16 para obras de construção de um empreendimento turístico – 

estabelecimento hoteleiro, por despacho de 2016/10/03, com validade 

até 2018/10/12; ----------------------------------------------------- 

1.1.2 A 30 de agosto de 2017, foi emitido o 1.º aditamento ao Alvará 

de Obras, com o número 19/17, por despacho de 2017/06/21, com validade 

até 2018/04/13. ----------------------------------------------------- 

1.2. INSTRUÇÃO DO PEDIDO -------------------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o disposto no artigo 11.º, da 

Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março, conjugado com o art.º 13.º, do 

Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação (RMUE), Regulamento 

n.º 732/15, de 22 de Outubro, tendo sido entregues os seguintes 

elementos, designadamente: ------------------------------------------ 

 Requerimento identificando a operação urbanística; ----------- 

 CD de acordo com o Regulamento Municipal de Urbanização e de 

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

 Certidão da Conservatória do Registo Predial; ---------------- 

 Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e pelo coordenador de projeto, quanto ao cumprimento 

das normas legais e regulamentares aplicáveis (Arq. Mónia Sofia 

Ferreira); --------------------------------------------------- 

 Declaração de responsabilidade compatibilidade entre o papel e 

formato digital (Arq. Mónia Sofia Ferreira); ----------------- 

 Memória descritiva e justificativa das alterações ao projeto de 

arquitetura; ------------------------------------------------- 
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 Projeto de alterações inclui plantas cortes e alçados, detalhe 

construtivo da fachada, estudo cromático das fachadas; ------- 

 Plantas de contrastes; --------------------------------------- 

 Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do Plano de 

Acessibilidades (Arq. Mónia Sofia Ferreira); ----------------- 

6. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ------------------------------------------ 
O processo de alterações apresentado tem enquadramento legal no 

disposto no ponto n.º 3 do artigo 83.º, do DL n.º 555/99 alterado e 

republicado pelo DL n.º 136/2014 de 9 de setembro. ------------------ 

7. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ----------------------------------------- 
3.1 Considerando que a proposta de alterações prende-se com pequenos 

reajustes de construção, consistindo essencialmente em ajustes na 

organização espacial interior, sem alterações à volumetria nem à 

composição de alçados anteriormente prevista, para além do desenho de 

alguns vãos (caixilharias); ----------------------------------------- 

3.2 Considerando que não existe alteração de implantação nem aumento 

de área de construção (ver quadro síntese no ponto 4.1); ------------ 

3.3 Considerando que as alterações são essencialmente na organização 

interna, melhoramento do isolamento acústico com o respetivo 

redimensionamento das paredes interiores, reformulação das áreas de 

serviço, redução de unidades de alojamento de 60 para 58, alterando a 

capacidade prevista para 116 camas fixas, distribuídas pelas 58 

unidades de alojamento (56 quartos duplos e 2 suites) e 

redimensionamento da capacidade da sala de pequenos-almoços para 57 

lugares sentados e 28 lugares sentados na receção/zona de estar/bar; 

3.4 Considerando que, atendendo à escassa relevância das alterações 

implementadas face ao projeto aprovado, houve ajustes nos vãos da 

fachada; ----------------------------------------------------------- 

3.5 Verifica-se que o processo de alterações apresentado tem 

enquadramento legal no disposto no ponto n.º 3 do artigo 83.º, do DL 

n.º 555/99 alterado e republicado pelo DL n.º 136/2014 de 9 de 

setembro. ---------------------------------------------------------- 

3.7. PARECER EXTERNO ----------------------------------------------- 

A Direção Regional de Cultura do Norte – DRCN emitiu parecer favorável, 

inf. N.º E-2019/748934 (C.S: 1373521) DRCN-DSBC/2015/17-

03/776/POP/90198(C.S:193148). -------------------------------------- 

8. TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ------------------------ 
4.1 No cálculo das taxas foi tido em conta que as alterações são 

maioritariamente internas não aumento de área de construção, efetuou-

se um quadro síntese com as respetivas áreas andar a andar, da área 

existente, área proposta e diferença de ambas, para cálculo das 

respetivas taxas: --------------------------------------------------- 

ÁREA BRUTA DE RECONSTRUÇÃO 
 

Andar Utilização Proposta Existente Proposto Diferença 

Piso -2 Empreendimento Turístico 556,00 m2 556,00 m2 0,00 m2 

Piso -1 Empreendimento Turístico 495,48 m2 495,48 m2 0,00 m2 

Piso 0:  Empreendimento Turístico 556,00 m2 556,00 m2 0,00 m2 

Piso 1:  Empreendimento Turístico 560,95 m2 560,95 m2 0,00 m2 

Piso 2: Empreendimento Turístico 539,75 m2 539,75 m2 0,00 m2 

Piso 3 

(recuado):  
Empreendimento Turístico 343,79 m2 343,79 m2 0,00 m2 

TOTAL 3053,97 m2 3053,97 m2 0,00 m2 

 

Área bruta de construção do existente = 3053,97 m2 ------------------ 

Total de ampliação = 0,00 m2 ---------------------------------------- 
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4.2 As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção IV, 

do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

39,85 euros. -------------------------------------------------------- 

 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    

Subsecção IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)    

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação    

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 0 12,20€ 0,00€ 

n.º 17 
Emissão de aditamento ao alvará 1 39,85 € 39,85 € 

n.º 18 No caso do aditamento gerar aumento de área bruta de 

construção, acresce por cada m2 adicional 
0 3,30€ 0,00 € 

 TOTAL    39,85 € 

 

9. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 
5.1 O licenciamento da obra de construção foi aprovado por despacho 

do vereador responsável de 12/10/2016, com competências subdelegadas 

no âmbito do RJUE; -------------------------------------------------- 

5.2 De acordo com orientações atuais referentes ao âmbito das referidas 

delegações de competências da Câmara Municipal, propõe-se que este 

pedido de alterações seja submetido à próxima reunião da Câmara 

Municipal, com vista à aprovação do licenciamento das obras da 2.ª 

alteração ao Alvará Inicial de Licença de Obras Particulares n.º 84/16, 

decorrentes das obras da reabilitação do edifício; ------------------ 

5.3 Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 83.º do DL n.º 555/99 de 

16 de dezembro e ulteriores alterações), propõe-se adoção da seguinte 

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

a)Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada no ponto n.º 3 do artigo 83.º, do DL n.º 555/99 alterado e 

republicado pelo DL n.º 136/2014 de 9 de setembro, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ----------------------------------- 

b)Alcançado tal desiderato, estes serviços técnicos são do 

entendimento que o processo está em condições que se delibere deferir 

o pedido de aditamento das obras patenteadas no projeto de alterações 

a que se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem o licenciamento das mesmas. ---------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

aditamento ao alvará inicial, deverão ser pagas as taxas previstas no 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização 

de Operações Urbanísticas, que importam no montante de 39,85 € (trinta 

e nove euros e oitenta e cinco cêntimos), conforme descriminado no 

ponto 4 desta informação, para que se possa emitir o respetivo 

aditamento ao Alvará Inicial de Licença de Obras Particulares n.º 

84/16 e dar conhecimento da deliberação à DAF. ---------------------- 

2019/09/20 --------------------------------------------------------- 

SOFIA TENREIRO ATAIDE COSTA GOMES – ARQ. --------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 23.09.2019.------------------------------------------------ 

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. --------------------------------------------- 
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3.6. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO COLETIVA, PEDIDO DE APROVAÇÃO 

DE PROJETO DE ARQUITETURA – PROCESSO N.º 694/19 – PESSOA & FILHO, LDA. 

– OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO N.º 2/02, LOTE N.º 14, FREGUESIA DE VALE DE 

ANTA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA 

SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 17.09.2019. ------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I– Pretensão-------------------------------------------------------- 

A pretensão incide sobre um pedido de construção de um edifício de 

habitação coletiva, composto por 6 pisos e com área bruta de construção 

de 2421,97 m2 a levar a efeito no lote n.º 14 do alvará de loteamento 

n.º 2/2002 e de acordo com as especificações constantes do 

4.ºaditamento do retrocitado loteamento, no Lugar do Valongo-Fonte do 

Leite, Freguesia de Valdanta em Chaves.------------------------------ 

II - Localização ---------------------------------------------------- 

O terreno objeto de intervenção localiza-se no lote n.º 14 do alvará 

de loteamento n.º 2/2002, no Lugar do Valongo- Fonte do Leite, 

Freguesia de Valdanta em Chaves.------------------------------------- 

III – Saneamento e Apreciação Liminar ------------------------------- 

Relativamente às questões de ordem formal e processual, constata-se 

que o projeto de arquitetura apresentado sob requerimento n.º 1925/19, 

cumpre os termos e o disposto no n.º 1 do artigo 20 do Dec-Lei 136/2014, 

de 9 de Setembro (RJUE), bem como fazem parte os Elementos instrutórios 

III, constantes do n.º 15 do Anexo I, da Portaria 113/2015, de 22 de 

Abril.-------------------------------------------------------------- 

IV- Enquadramento Urbanístico---------------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º694/19 

– o terreno objecto de intervenção situa-se de acordo com o Plano 

Director Municipal (PDM) em vigor, na Classe 1- Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis, categoria 1.1- Cidade de Chaves.----------------------- 

4.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação---------------------------------------------------------- 

O processo n.º 694/19 enquadra-se no preceituado na alínea c) do n.º 

4 do artigo 4 do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), bem como 

se enquadra com o disposto no n.º3 do artigo 5 do Reg. N.º732/95 de 

22 de Outubro (RMUE).------------------------------------------------ 

O requerente através do requerimento n.º 1925/19, solicita 

expressamente que o processo se enquadre no regime de licenciamento, 

isto é, a operação urbanística que está sujeita ao regime de 

comunicação prévia, seja apreciado nos termos do disposto no n.º 6 do 

artigo 4.º do RJUE, como regime de licenciamento.-------------------- 

Nestes termos, o processo em causa consubstancia os procedimentos do 

disposto no n.º 2 do artigo 4.º do RJUE, ou seja, procedimentos 

sujeitos a licença administrativa. ---------------------------------- 

4.3- Normas Especiais – Loteamentos---------------------------------- 

A operação urbanística em causa- construção de predio de habitação 

coletiva ocupa o lote n.º 14 do alvará de loteamento n.º 2/2002 e de 

acordo com as especificações constantes do 4.ºaditamento do 

retrocitado loteamento, no Lugar do Valongo-Fonte do Leite, Freguesia 

de Valdanta em Chaves.----------------------------------------------- 

De acordo com o quadro sinóptico do referido alvará de loteamento que 

se transcreve poderá edificar.--------------------------------------- 
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N.º do 

Lote 

Área do 

Lote 

Finalidad

e 

Área de 

Implantaç

ão 

Área 

bruta de 

Construç

ão 

Sem 

/cave 

Área 

bruta de 

Construçã

o 

Com /cave 

Nº. de 

Pisos 

Acima da 

cota de 

soleira 

 Nº. de 

Pisos 

Abaixo 

da cota 

de 

soleira 

N.º de 

Fogos 

14 462,00 Habitação 462,00 1960,00 2422,00 5 1 15 

 

V – Caracterização e Analise da Pretensão --------------------------- 

O requerente através do requerimento n.º1925/19,  apresenta projeto 

de arquitectura para construção de  edifício de habitação coletiva, 

com 6 pisos, cave,  r/c e 4 andares. A área bruta de construção 

proposta é de 2421,97 m2.-------------------------------------------- 

A certidão de registo predial (registo n.º 1575/20050809) refere 

prédio urbano com área de 462,00m2, artigo urbana n.º 1084, em nome 

da Firma Pessoa & Filho Lda. ---------------------------------------- 

Os parâmetros urbanísticos de edificabilidade devem obedecer às 

disposições constantes no alvará de loteamento n.º 2/2002 e 4.º 

Aditamento. Ora o alvará de loteamento, no seu quadro sinóptico refere 

5 pisos acima da cota de soleira e área bruta de construção de 2422,00 

m2. ---------------------------------------------------------------- 

 
Alvará de loteamento 2/2002 4.º 

aditamento 

Projecto proposto 

 Parametros da edificação 

   

Area bruta de 

construção  

2422,00m2 2421,97 m2 

n.º de fogos  15 15 

n.º pisos 6 6  

 

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 

do n.º 15 do Anexo I, da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, bem como 

se enquadra nos parâmetros urbanísticos referidos no alvará de 

loteamento.--------------------------------------------------------- 

Considerando ainda, que consta do processo os termos de 

responsabilidade ao nível do projeto de arquitetura, em conformidade 

legal e regulamentar, garantia bastante do cumprimento das normas 

legais e regulamentares aplicáveis.---------------------------------- 

VI – Proposta de Decisão--------------------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, bem como o estabelecido no n.º 1 do artigo 20 do Dec-Lei 

136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), julgo, salvo melhor opinião, propor-

se a adoção da seguinte estratégia procedimental:-------------------- 

1- Emissão da competente decisão administrativa deferimento do 

projecto de arquitectura, referente à construção de um edifício de 

habitação coletiva, composta por 6 pisos e de área bruta de construção 

de 2421,97 m2.------------------------------------------------------- 

2- Conceder o prazo de seis meses para o requerente, em conformidade 

com o disposto no ponto 4 do artigo 202 do RJUE apresentar os projectos 

de especialidades e outros estudos necessários à sua execução, e 

cumprimento do disposto na Portaria 113/2015, de 22 de Abril 

                                                           
2 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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relativamente aos Elementos instrutórios III, constantes do n.º 16 do 

Anexo I, nomeadamente:----------------------------------------------- 

a) Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e 

contenção periférica; ----------------------------------------------- 

b) Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica e projeto 

de instalação de gás, quando exigível, nos termos da lei; ----------- 

c) Projeto de redes prediais de água e esgotos; --------------------- 

d) Projeto de águas pluviais; --------------------------------------- 

e) Projeto de arranjos exteriores, quando exista logradouro privativo 

não pavimentado; ---------------------------------------------------- 

f) Projeto de infraestruturas de telecomunicações; ------------------ 

g) 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 18.09.2019:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados nesta 

informação, sou a propor que superiormente seja proferido competente 

despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar uma 

deliberação conducente à aprovação do projecto de arquitectura 

referente à operação urbanística em presença (Edificação de um 

edifício de habitação coletiva, a implantar no lote n.º 14, da operação 

de loteamento titulada pelo alvará n.º 2/2002, sita no Lugar de Valongo 

– Fonte do Leite, da cidade de Chaves), nos termos e para os efeitos 

preconizados no item “VI – Proposta de Decisão”, deste documento.---- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 18.09.2019.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.7. INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE DE ESTAÇÃO DE 

RADIOCOMUNICAÇÕES, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL – PROCESSO N.º 

637/19 – VODAFONE PORTUGAL, S.A. – LUGAR DA TRAVESSA, LOIVOS, UNIÃO 

DE FREGUESIAS DE LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 

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

DATADA DE 10.09.2019. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão-------------------------------------------------------- 

A Vodafone Portugal, Comunicações, S.A., apresenta sob requerimento 

n.º1771/19, na qualidade de requerente e representada pelo Sr. Eurico 

Ferreira3, referente ao processo n.º 637/19, pedido de Autorização 

Municipal, para instalação das infraestruturas de suporte da estação 

de radiocomunicações e respetivos acessórios –  Loivos -, a instalar 

                                                           
3 Representante da PROEF GROUP--------------------------------------- 
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num prédio rustico, sito no lugar da Travessa,  União das Freguesias 

de Loivos e Povoa de Agrações, concelho de Chaves.------------------- 

II- Enquadramento Urbanístico---------------------------------------- 

2.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 637/19 

– o equipamento em causa, insere-se de acordo com o Plano Diretor 

Municipal (PDM) em vigor, na Classe 4- Espaços agrícolas e Florestais, 

categoria 4.1- Espaços Florestais e na Subcategoria 4.1.A- Espaços 

Florestais Comuns.-------------------------------------------------- 

2.2- Normas Legais em Vigor – Regime Especifico --------------------- 

No Regime de instalação e funcionamento das infraestruturas de suporte 

das estações de radiocomunicações e respetivos acessórios tendo 

enquadramento legal no disposto no art.º 4 4 do Decreto-Lei 11/2003 de 

18 de Janeiro, e ulteriores alterações, estando deste modo sujeito a 

autorização municipal.---------------------------------------------- 

III – Instrução do pedido-------------------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o disposto nas alíneas a) a 

e) do n.º1 do art.º 5 do Decreto-Lei 11/2003 de 18 de Janeiro, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Identificação do titular; ----------------------------------------- 

- Identificação do título emitido pelo ICP — ANACOM; ---------------- 

-Memória descritiva da instalação (com indicação dos critérios 

adotados condicionantes, materiais empregues e métodos construtivos e 

de fixação) e peças desenhadas (planta de localização à escala de 1:25 

000, planta de implantação à escala 1:500 e plantas, cortes e alçados 

à escala de 1:100); ------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade dos técnicos responsáveis pela instalação, 

quer a nível civil, quer a nível das instalações elétricas; --------- 

- Declaração emitida pelo operador que garanta a conformidade da 

instalação em causa com os níveis de referência de radiação aplicáveis, 

de acordo com normativos nacionais ou internacionais em vigor; ------ 

- Estudo justificativo da estabilidade das edificações sob o ponto de 

vista estrutural e da fixação das infraestruturas de suporte das 

estações de radiocomunicações ao solo; ------------------------------ 

-Autorização do proprietário do prédio urbano/contrato de 

arrendamento;------------------------------------------------------- 

-Planta de implantação do equipamento.------------------------------- 

IV – Análise Processual---------------------------------------------- 

O pedido formulado através do requerimento n.º 1771/19, no qual a 

empresa Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A., solicita 

autorização municipal para proceder á instalação e funcionamento de 

                                                           
4 Instalação de infra-estruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações -------------------------------------------------- 

A instalação de infra-estruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações e respectivos acessórios está sujeita a autorização 

municipal, com excepção: -------------------------------------------- 

a) Daquelas que se destinam à instalação de estações do serviço rádio 

pessoal, banda do cidadão, e do serviço de amador; ------------------ 

b) Daquelas que se destinam à instalação de estações de recepção dos 

serviços de radiodifusão sonora e televisiva, incluindo a recepção por 

satélite; ---------------------------------------------------------- 

c) Daquelas que se destinam à instalação de estações terminais para 

acesso, por parte do utilizador, a serviços prestados através do 

sistema de serviço fixo via rádio; ---------------------------------- 

d) Das infra-estruturas temporárias para suporte de estações de 

radiocomunicações.-------------------------------------------------- 
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infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações e 

respetivos acessórios pretende levar a efeito num prédio urbano 

inscrito na matriz sob o n.º 651 e registo na conservatória de registo 

predial sob o n.º 229/19921215, instalar num prédio rustico, sito no 

lugar da Travessa, União das Freguesias de Loivos e Povoa de Agrações, 

concelho de Chaves.-------------------------------------------------- 

V – Consultas Internas----------------------------------------------- 

Face ao supracitado, procedeu-se a consulta interna nos termos e 

disposto das alíneas b) e c) do artigo 75 do Dec-Lei 11/2003, de 18 de 

Dezembro pelo que as divisões abaixo descritas emitiram os seguintes 

pareceres:---------------------------------------------------------- 

- A Divisão de Projetos e Mobilidade -------------------------------- 

“ Em resposta ao vosso pedido de parecer, relacionado com a 

autorização para instalação de uma infraestrutura de suporte a uma 

estação de radiocomunicações e respetivos acessórios (63028 LOIVOS), 

num prédio rústico localizado no lugar da Travessa, na localidade de 

Loivos, formulado pela empresa VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇOES 

PESSOAIS, S.A, através do requerimento n.º 1771/19, registado na 

DGOT em 21-8-2019, apenso ao processo n.º 637/19, cumpre-nos informar 

o seguinte:-------------------------------------------------------- 

i). O pedido apresentado não cumpre o disposto no n.º 3, do artigo 

13.º, do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, em 

vigor, por falta, entre outros, do ficheiro, em formato dwg, do 

levantamento topográfico georreferenciado, com ligação à rede 

geodésica nacional, recorrendo ao Sistema de referência ETRS89, de 

acordo os parâmetros de projeção disponibilizados pela DGT; 

ii). Para além de as peças desenhadas serem apresentadas apenas em 

formato PDF, o que dificulta a localização da operação urbanística 

pretendida, não há coerência entre as várias plantas de localização 

apresentadas, pois assinalam localizações diferentes. Contudo, 

apesar de os elementos instrutórios apresentados não permitirem 

localizar o lugar, com a melhor precisão, foi possível apurar a sua 

localização, aproximada, através da articulação da planta de 

localização sobre extrato da Carta Militar com a planta de 

implantação à escala 1:500;---------------------------------------- 

iii). Sobre esta localização, a DPM, na esfera de competências que 

lhe estão atribuídas, informa que não tem conhecimento que esteja 

prevista para o local a construção de qualquer infraestrutura viária, 

ou mesmo, a requalificação das vias existentes, marginais ao prédio.” 

- O setor de Planos Municipais do Ordenamento------------------------ 

I. “INTRODUÇÃO --------------------------------------------------- 

                                                           
5 2 -Artigo 7º-  Indeferimento do pedido------------------------------ 

O pedido de autorização é indeferido quando:------------------------- 

a) Não for cumprido o estabelecido no artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 

151-A/2000, de 20 de Julho;------------------------------------------ 

b) A instalação das infra-estruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações violar restrições previstas no plano municipal de 

ordenamento do território ou no plano especial de ordenamento do 

território, medidas preventivas, área de desenvolvimento urbano 

prioritário, área de construção prioritária, servidão administrativa, 

restrição de utilidade pública ou quaisquer outras normas legais ou 

regulamentares aplicáveis;------------------------------------------ 

c) O justifiquem razões objectivas e fundamentadas relacionadas com a 

protecção do ambiente, do património cultural e da paisagem urbana ou 

rural.-------------------------------------------------------------- 
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1. Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o n.º 
637/19, em 2 de agosto do ano corrente, a empresa citada em epígrafe 

vem solicitar, através do seu legal representante, autorização para 

instalação de uma infraestrutura de suporte a uma estação de 

radiocomunicações e respetivos acessórios, designada por «63028 

LOIVOS», num prédio rústico situado no lugar da Travessa na Localidade 

de Loivos, pertencente à Freguesia com o mesmo nome.----------------- 

2. No âmbito da apreciação do pedido em causa, o Setor de Controlo de 
Operações Urbanísticas, através de mensagem de correio eletrónico 

enviada no dia 5 de setembro, propôs a realização de algumas consultas 

internas, entre as quais do Setor de Planos Municipais de Ordenamento 

do Território (SPMOT), para os efeitos estabelecidos nas alíneas b) e 

c), ambas do artigo 7.º do DL n.º 11/2003, de 18 de janeiro.--------- 

II. FUNDAMENTAÇÃO-------------------------------------------------- 

1. O DL n.º 11/2003, de 18 de janeiro, regula a autorização municipal 
inerente à instalação e funcionamento das infraestruturas de suporte 

de estações de radiocomunicações e respetivos acessórios, definidas 

no DL n.º 151-A/2000, de 20 de julho, e adota mecanismos para fixação 

dos níveis de referência relativos à exposição da população a campos 

eletromagnéticos (0Hz – 300 GHz).------------------------------------ 

2. No artigo 7.º do DL n.º 11/2003, de 18 de janeiro, estão descritas 
as situações em que o pedido de autorização municipal para a instalação 

de infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações é 

indeferido, destacando-se para o objeto do presente parecer, o 

preconizado nas alíneas b) e c), a saber:---------------------------- 

“b) A instalação das infra-estruturas de suporte a estações de 

radiocomunicações violar restrições previstas no plano municipal de 

ordenamento do território ou no plano especial municipal de 

ordenamento do território, medidas preventivas, área de 

desenvolvimento urbano prioritário, área de construção prioritária, 

servidão administrativa, restrição de utilidade pública ou quaisquer 

outras normas legais ou regulamentares aplicáveis;------------------- 

c) O justifiquem razões objectivas e fundamentadas relacionadas com a 

protecção do ambiente, do património cultural e da paisagem urbana ou 

rural.”------------------------------------------------------------- 

3. Apesar de os elementos instrutórios apresentados não permitirem 
localizar, com precisão, o lugar objeto da instalação em causa, através 

da planta de localização sobre extrato da Carta Militar N.º 61 à escala 

1:25000, em articulação com a planta de implantação à escala 1:500, é 

possível apurar a sua localização aproximada e efetuar o seu 

enquadramento em termos do PDM em vigor.----------------------------- 

4. A este respeito, chama-se a atenção da empresa requerente para o 
facto de o pedido apresentado não cumprir o disposto no n.º 3 do artigo 

13.º do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação em vigor 

neste município, em concreto, no que concerne à forma de apresentação 

das peças desenhadas. No âmbito do pedido em análise, apenas são 

apresentadas peças desenhadas em suporte informático no formato PDF, 

com ausência de ficheiros em formato DWG ou DWF georreferenciados no 

sistema de referência em vigor, o que não permite a localização precisa 

da operação urbanística em causa. Além disso, as plantas apresentadas 

são incoerentes pois assinalam localizações diferentes e imprecisas 

da operação urbanística em causa, com destaque para os erros grosseiros 

na sua localização sobre extratos da carta de ordenamento do PDM.---- 

5. Nos termos da disciplina urbanística patenteada no Plano Diretor 
Municipal de Chaves (PDM), a área objeto do pedido localiza-se em 

Espaços da Classe 4 - Espaços agrícolas e florestais, da Categoria 4.1 
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– Espaços florestais, da Subcategoria 4.1.A – Espaços florestais 

comuns. Sobre esta área não impendem restrições de utilidade pública. 

6. No entanto, de acordo com o previsto no n.º 2 artigo 33.º do 
Regulamento do PDM em vigor, a categoria 4.1 integra as zonas de 

território concelhio particularmente vocacionadas para os usos 

florestais que englobam a generalidade das áreas atualmente submetidas 

ao regime florestal6. Neste sentido, sobre o terreno em causa impende 

uma servidão administrativa originada pelo Perímetro Florestal, sob a 

gestão do ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, 

I.P7.---------------------------------------------------------------- 

7. Também de acordo com a cartografia de perigosidade de incêndio rural 
definida no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI)8, o terreno objeto do pedido, bem como uma vasta a área 

envolvente, estão classificados como áreas de perigosidade alta e 

muito alta, situação que condiciona a aprovação da operação 

urbanística em causa à existência de parecer vinculativo do ICNF, de 

acordo com o previsto no n.º 8 do artigo 16.º do DL n.º 126/2006, de28 

de junho, alterado pelos Decretos‑Lei n.os 15/2009, de 14 de janeiro, 
17/2009, de 14 de janeiro, 114/2011, de 30 de novembro, 83/2014, de 

23 de maio, e 10/2018, de 14 de fevereiro, pela Lei n.º 76/2017, de 

17 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro.------- 

8. Apesar de a instalação/atividade em causa ter enquadramento no n.º 
4, do artigo 34.º (Usos dominantes e seus condicionamentos) do 

Regulamento do PDM, correspondendo a instalações ou infraestruturas 

de interesse público cujo reconhecimento deverá ser formalmente 

declarado pelo município, a mesma terá também de obter previamente o 

parecer obrigatório e vinculativo do ICFN, tendo em consideração a 

classificação e a qualificação do solo onde se pretende implantar.--- 

9. A operação urbanística pretendida envolve a construção de uma torre 
tubular metálica com 30 metros de altura para suporte de 2 antenas a 

instalar a meia altura da torre, complementada por armários técnicos, 

pedestal para ligação de energia e respetivas cablagens de 

interligação, com uma área de implantação retangular de 28,09m2 e uma 

vedação com 2,10m de altura.----------------------------------------- 

10. Atendendo à localização e altura desta infraestrutura (30,00m – 

equivalentes a um edifício de 10 pisos), considera-se que a mesma é 

passível de provocar um impacto visual e paisagístico significativo 

na envolvente, apesar de a localização pretendida integrar uma zona 

florestal afastada cerca de 500 metros a sudeste do aglomerado de 

Loivos.------------------------------------------------------------- 

                                                           
6 «Regime florestal» é o conjunto de disposições destinadas não só à 

criação, exploração e conservação da riqueza silvícola, sob o ponto 

de vista da economia nacional, mas também ao revestimento florestal 

dos terrenos cuja arborização seja de utilidade pública, e conveniente 

ou necessária para o bom regime das águas e defesa das várzeas, para 

a valorização das planícies áridas e benefício do clima, ou para a 

fixação e conservação do solo, nas montanhas, e areias no litoral 

marítimo.----------------------------------------------------------- 
7 Servidão constituída pela publicação do Decreto de 24 de dezembro de 

1901.--------------------------------------------------------------- 
8 Aprovado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

em 25-11-2016, nos termos preconizados no Regulamento do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios publicado em anexo 

ao Despacho n.º 4345/2012, publicado em Diário da República, 2.ª série 

– N.º 62 – 27 de março de 2012.-------------------------------------- 
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11. A pretensão localiza-se num terreno propriedade da Junta de 

Freguesia de Loivos, o qual foi objeto da celebração de um contrato 

de arrendamento com a empresa interessada, tendo em vista a instalação 

da infraestrutura em causa, pelo que se pressupõe que a junta de 

freguesia já tenha concordado com a sua localização.----------------- 

III. CONSIDERAÇÕES DO PARECER E PROPOSTA DE DECISÃO----------------- 
1. Considerando que o pedido em causa, não contraria a disciplina 
urbanística prevista no Plano Diretor Municipal, mas interfere com uma 

servidão administrativa;-------------------------------------------- 

2. Considerando que o pedido está instruído com uma Declaração de 
Conformidade, assegurando que a estação «63028 LOIVOS» foi projetada 

e será instalada garantindo a conformidade com os níveis de referência 

de Campo Eletromagnético aplicáveis de acordo com o previsto quadro 

legal em vigor sobre a matéria, no que respeita aos limites de 

exposição pública a Campos Eletromagnéticos (0Hz a 300GHz).---------- 

3. Considerando que a instalação desta infraestrutura de suporte a uma 
estação de radiocomunicações e respetivos acessórios não é uma obra 

de escassa relevância urbanística e paisagística e existem razões 

objetivas e fundamentadas relacionadas com a proteção do ambiente 

(floresta) que podem impedir o ulterior deferimento do presente 

pedido.------------------------------------------------------------- 

4. Independentemente da finalidade e da utilidade pública da 

instalação da infraestrutura em causa naquela zona do território 

municipal, considera-se que a mesma só poderá merecer parecer 

favorável por parte destes serviços, após obtenção do parecer 

favorável do ICNF, o qual também é necessário para o procedimento de 

reconhecimento formal do interesse público por parte do município, de 

acordo com o previsto no n.º 4, do artigo 34.º do Regulamento do PDM.- 

5. Mais se informa que, em caso de subsequente aprovação da operação 
urbanística em causa (precedida do reconhecimento do seu interesse 

público nos termos mencionados no ponto anterior), a respetiva área 

que vier a ser adstrita a novas instalações de antenas e postos 

retransmissores de redes de telecomunicações passará a integrar 

espaços da Classe 6 – Espaços para infraestruturas e equipamentos, de 

acordo com o previsto no n.º 5 do artigo 44.º do Regulamento do PDM.“ 

VI – Análise Processual---------------------------------------------- 

O pedido formulado através do requerimento n.º 1771/19, no qual a 

empresa Vodafone Portugal, Comunicações, S.A., solicita autorização 

municipal para proceder á instalação e funcionamento de 

infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações e 

respetivos acessórios – construção de infraestruturas de suporte e de 

uma estação de radiocomunicações pretende levar a efeito num prédio 

rústico no sito no lugar da Travessa- Loivos, União das Freguesias de 

Loivos e Povoa de Agrações, concelho de Chaves.---------------------- 

A estação pretende ocupar uma área de 28,09 m2. O conjunto de coluna 

metálica e antenas terá uma altura total de 30,00 m. O terreno será 

vedado em varão metálico e rede com 2,10 m de altura----------------- 

VII – Proposta de Decisão-------------------------------------------- 

Em face do que vem a ser exposto e atendendo às razões de fato e de 

direito expressas no parecer do Sector de Planos Municipais de 

Ordenamento do Território anteriormente transcrito,  das quais se 

relevam  as condições técnicas enunciadas nos pontos 6,7,8,9 e 10 do 

item “II-Fundamentação” bem como nos pontos 3 e 4 do item”III- 

Considerações do parecer e proposta de decisão” do retrocitado 

parecer, sou a propor que superiormente seja adotada uma decisão 

consubstanciada no indeferimento da instalação das infraestruturas de 

suporte da estação de radiocomunicação, apresentada sob requerimento 
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n.º 1771/19, de 21/08, com fundamento no disposto nas alíneas b) e c) 

do  artigo 79 do Decreto-Lei 11/2003 de 18 de Janeiro.--------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 12.09.2019:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados no item 

“VII – Proposta de Decisão” da presente informação, sou a propor que 

superiormente seja proferido competente despacho, no sentido de a 

Câmara Municipal vir a adoptar um projecto de decisão administrativa 

conducente ao indeferimento do pedido de autorização em presença e 

referente à instalação de infraestruturas de suporte de uma estação 

de radiocomunicações, a implantar no lugar da Travessa, da União de 

Freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações. Neste contexto, e caso 

superiormente seja proferida decisão administrativa consonante com o 

recomendado no anterior parágrafo, dever-se-á notificar o requerente, 

nos termos e para os efeitos do preceituado no Art.º 121º e seguintes, 

do Código de Procedimento Administrativo, para, querendo, vir a 

processo, num prazo de 10 dias, dizer o que se lhe oferecer sobre o 

sentido do projecto de decisão acima pré-anunciado.------------------ 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 17.09.2019.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.8. OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE ANEXO, 

PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 690/18 – CARLOS MANUEL M. GUEDES 

DE MELO E RUI JORGE M. GUEDES DE MELO – RUA GUALDIM PAIS, N.º 90, 

FREGUESIA DE VILAR DE NANTES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 

13.09.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

1.1- Através do requerimento n.º 497/19, referente ao processo n.º 

690/18, o Sr.º Carlos Manuel Medeiros Guedes de Melo e o Sr.º Rui 

Jorge Medeiros Guedes de Melo, na qualidade de proprietários, 

solicitam, um pedido de aprovação de projeto de alterações de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada na legalização das 

                                                           
9 Artigo 7.o - Indeferimento do pedido ----------------------------- 

O pedido de autorização é indeferido quando: ------------------------ 

a) Não for cumprido o estabelecido no artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 

151-A/2000, de 20 de Julho; ----------------------------------------- 

b) A instalação das infra-estruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações violar restrições previstas no plano municipal de 

ordenamento do território ou no plano especial de ordenamento do 

território, medidas preventivas, área de desenvolvimento urbano 

prioritário, área de construção prioritária, servidão administrativa, 

restrição de utilidade pública ou quaisquer outras normas legais ou 

regulamentares aplicáveis; ------------------------------------------ 

c) O justifiquem razões objectivas e fundamentadas relacionadas com a 

protecção do ambiente, do património cultural e da paisagem urbana ou 

rural.-------------------------------------------------------------- 
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obras de ampliação10 de uma habitação unifamiliar, com licença inicial 

n.º 35/79 e de anexo, situada na rua Gualdim Pais, N.º90 – Campo da 

Roda, freguesia de Vilar de Nantes no concelho de Chaves.------------ 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 765,28 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 250 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 12/19841228, da freguesia de Vilar de Nantes.-------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Licença de obras n.º 35/79, para “reconstrução de um prédio de 

habitação”, com a área de 148,00 m2 e um piso – r/chão.-------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização.-------------------------------------------------------- 

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

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por 

se reportar à legalização das obras de ampliação de uma habitação 

unifamiliar e de anexo.---------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.4 – áreas periurbanas de Chaves.-- 

4.2.2- Segundo a planta de condicionantes n.º47A do PDM, sobre o prédio 

impende uma servidão aeronáutica, relativa ao Aeródromo de Chaves e 

insere-se em área do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga de Chaves 

(AHVCH).------------------------------------------------------------ 

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- Os requerentes pretendem, a legalização da ampliação de uma 

habitação unifamiliar de cave e r/chão, com a área bruta de construção 

de 214,37 m2 e de anexo com a área de 146,18 m2. Existe um aumento de 

área de 212,55 m2, relativamente á construção licenciada ao abrigo da 

licença de construção n.º 35/79.------------------------------------- 

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 2019-06-27, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”58/2019”, 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 no 

edifício principal e anexo, objeto de pedido de legalização das obras 

de ampliação e construção, respetivamente.--------------------------- 

5.4- De acordo com o referido no anterior ponto 4.2.2, o prédio urbano 

insere-se em área do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga de Chaves 

(AHVCH), pelo que, está sujeito a prévia exclusão do AHVCH, nos termos 

                                                           
10 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente;---------------------------------------------------------- 
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do artigo 17.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal. O requerente 

apresenta documento comprovativo, da exclusão do prédio urbano objeto 

do presente pedido, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga de Chaves 

(AHVCH), conforme parecer da Direção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGDAR), datado de 07 de Agosto de 2018.------- 

5.5- Face á servidão aeronáutica (Aeródromo de Chaves), que impende 

sobre o prédio e nos termos do disposto no n.º1 artigo 13-B.º, do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), o requerente 

consultou, a entidade, ANAC – Autoridade Nacional da Aviação Civil, a 

qual, emitiu parecer favorável datado de 28 de Fevereiro de 2019.---- 

5.6- A implantação da habitação e anexo, de acordo com a planta de 

implantação apresentada, é feita em espaço de classe 1 – espaço Urbano 

e Urbanizável – categoria 1.4 – áreas periurbanas de Chaves.--------- 

5.7 - A área urbanizável da parcela, localiza-se dentro de uma faixa 

de terreno limitada pela via de acesso, e por uma linha traçada 

paralelamente a esta a uma distância de 30 m da respetiva berma.----- 

5.8- A área de construção proposta, respeita o índice de utilização 

do solo estabelecido para o local, que é nestes casos de 0,50 m2/m2 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno inserido em 

espaço urbano x índice de utilização) = 900,00 m2 x 0,50 m2/m2 = 382,64 

m2 (máxima área bruta de construção permitida) > 360,55 m2 (área bruta 

de construção proposta).--------------------------------------------- 

5.9- As obras de construção da habitação unifamiliar e anexo, a 

legalizar, respeitam o artigo 18.º e a subalínea iv), 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.---------------------------------------------------------- 

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 52,43 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 

428,11 euros.------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 480,54 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I.------------------------------ 

7.4- O requerente, Sr.º Carlos Manuel Medeiros Guedes de Melo, 

solicita, isenção do pagamento das taxas de infraestruturas e 

administrativas associadas à operação urbanística em apreciação.----- 

7.5- Sobre esta matéria, a Assembleia Municipal, em sede de sua sessão 

ordinária, realizada no dia 29 de Setembro de 2015, deliberou, sob a 

Proposta N.º 101/GAP/2015, presente em reunião do órgão executivo, 

datada de 18 de Setembro de 2018, pela concessão de regalias aos 

Bombeiros Voluntários do Município de Chaves.------------------------ 

7.6- Sendo certo ainda, que ao abrigo da Informação N.º 133/DRHAS/2017, 

datada de 28 de Abril de 2017, foi considerado que, o ora peticionário 

reúne os requisitos exigidos na Proposta N.º 101/GAP/2015, aprovada 
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em Assembleia Municipal, realizada, no dia 29 de Setembro de 2015, de 

forma a beneficiar do Cartão Municipal de Bombeiro.------------------ 

7.7- Nestes termos, julgamos, salvo melhor opinião, que o requerente, 

Sr.º Carlos Manuel Medeiros Guedes de Melo, reúne, os requisitos para 

que lhe sejam concedidas as isenções requeridas.--------------------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

8.1- Considerando, que o edifício principal, se situa em local, onde 

predominam esta tipologia de construções e que o seu estado atual de 

conservação, não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com 

alguma naturalidade no meio em que se insere.------------------------ 

8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio, na edificação principal, cumprem as disposições 

previstas no artigos18.º e na subalínea iv), da alínea a1), do n.º 2, 

do artigo 19.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal, pelo facto 

de: a área bruta de construção proposta, respeitar o índice de 

construção do local que é de 0.50 m2/m2 aplicado á área da parcela, a 

altura da edificação não ultrapassa 7,5 metros, o uso previsto é de 

habitação unifamiliar e a existência de uma faixa non aedificandi com 

uma largura mínima de 5 metros que permite estabelecer ligação autónoma 

da via pública às áreas agrícolas situadas para além das parcelas 

destinadas a edificação.--------------------------------------------- 

8.3- A habitação unifamiliar é servida por arruamento público 

pavimentado a betuminoso e possui ligação á rede pública de água e 

esgotos.------------------------------------------------------------ 

8.4- 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.-------------------------- 

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

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:------------------------------------------------------ 

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação da habitação unifamiliar 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.------------------------------------------------------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2):---------------------------------------------------------- 

- Habitação, com aumento de área de 66,37 m2;------------------------ 
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- Anexo com a área de 146,18 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 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - 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   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  
C - custo das obras existentes na via pública   0,79     

  
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   66,37 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 = 52,43   € 

 

 

QUADRO II 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 

 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras de edificação       

n.º18 

Aumento de área bruta de construção, acresce por 

 m2 adicional 

66,37 m2 3,30 € 219,02 € 

n.º11 
Anexo de apoio 146,18 m2 1,05 € 153,49€ 

Art.76,n.º6 Vistoria  55,60€ 55,60 € 

  TOTAL      428,11 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 52,43 € + 428,11 € = 480,54 €--------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 13.09.2019:--------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 
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competente despacho, 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 (ampliação de uma habitação 

unifamiliar, licenciada a coberto do alvará n.º 35/79 e edificação de 

um anexo de apoio à mesma, sitos na Rua Gualdim Pais – Campo da Roda, 

em Chaves) 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, nos termos 

e para os efeitos preconizados nos itens 7, 8 e 9, deste documento.--  

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 17.09.2019.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.9. INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SUPORTE DE ESTAÇÃO DE 

RADIOCOMUNICAÇÕES – PROCESSO N.º 69/17 – VODAFONE PORTUGAL, S.A. – 

FREGUESIA DE MAIROS – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DATADA DE 12.09.2019. ----- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através do requerimento registado no  Departamento de Coordenação 

Geral com o nº 167/17, em 30-01-2017, a sociedade anónima TELCABO – 

Telecomunicações e Eletricidade S.A, devidamente autorizada pela 

Vodafone Portugal- Comunicações Pessoais, S.A, solicitou a autorização 

para  instalação de uma infraestrutura de  suporte de estação de 

radiocomunicações e despectivos acessórios, numa parcela de  terreno 

localizada junto ao Reservatório de Água de Mairos,  com a área  

aproximada  de 8  m2,  situada em  5400  - 640 Mairos,  freguesia de 

Mairos,  no  concelho de Chaves. ------------------------------------ 

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

2.1-No Decreto-Lei nº 11/2003, de 18/1, diploma que regula a 

autorização municipal inerente à instalação e funcionamento das 

infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações e 

respetivos acessórios, definidas no Decreto-Lei nº 151-A/2000, de 20/7 

e adota mecanismos para fixação dos níveis de referência relativos à 

exposição da população a campos eletromagnéticos ( 0 Hz – 300 GHz) -- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 11/2003, de 18/1. ------------ 

2.2-No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal ---------------------------------------------------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1 e 2 do artigo 3º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo 

do Domínio Público Municipal. --------------------------------------- 

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

O pedido de autorização para instalação de uma infraestrutura de 

suporte de estação de radiocomunicações e respetivos acessórios, 

encontra-se instruído com os seguintes elementos -------------------- 

-Fotocópia do cartão de cidadão do Engº Pedro Miguel Cunha Gama; ---- 

-Fotocópia da procuração1 da Vodafone Portugal- Comunicações Pessoais, 

S.A, através da qual constitui sua mandatária a sociedade anónima 

TELCABO – Telecomunicações e Eletricidade S.A, para em nome e por 
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conta da mandante exercer os poderes mencionados nas alíneas a) a d) 

da referida procuração, datada de 16-01-2017. ----------------------- 

-Fotocópia de declaração2 da TELCABO – Telecomunicações e Eletricidade 

S.A, através da qual atribui a vários engenheiros, nomeadamente ao 

Engº Pedro Miguel Cunha Gama, individualmente e por si só, as 

competências mencionadas nas alíneas a) a d) da referida declaração, 

datada de 25-09-2014. ----------------------------------------------- 

-Identificação da titular, Vodafone Portugal- Comunicações Pessoais, 

S.A, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o 

nº 2424; ------------------------------------------------------------ 

-Identificação das licenças de Rede Pública de Radiocomunicações, 

emitidas pelo ICP – ANACOM, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 

151-A/2000, de 20/7; ------------------------------------------------ 

-Ofício nº 136, com a referência 05/GNE-DCG/2017, subscrito em 09-01-

2017, pelo anterior presidente desta autarquia, Arqtº António 

Cabeleira e  dirigido à VODAFONE Portugal, Comunicações Pessoais, S.A,  

comunicando que sob proposta da Informação/Proposta Nº 01/GNE/2017, o 

executivo camarário, em sua reunião realizada no pretérito dia 06-01-

2017, deliberou, por maioria, atribuir o direito de uso privativo da 

parcela de terreno, com a área de 8,00 m2, sita à margem do caminho 

público, na localidade e freguesia de Mairos, concelho de Chaves, para 

a instalação de uma estação de telecomunicações – antena, tendo 

aprovado, para o efeito, a minuta do contrato de utilização privativa 

do domínio público, anexa ao referido ofício. ----------------------- 

-Termo  de responsabilidade do engenheiro civil, Pedro Miguel Cunha 

Gama, para efeito do disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 5º do 

Decreto-Lei nº 11/2003, que  toma toda a responsabilidade pela execução 

dos trabalhos a nível de civil relativos  à instalação das 

infraestruturas  de  suporte de estação de radiocomunicações, 

pertencente à Vodafone, S.A, denominada por “  27477 ANA MAIROS”,  

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, 

acompanhado da Declaração da Ordem dos Engenheiros e fotocópia do 

cartão de cidadão. -------------------------------------------------- 

-Termo  de responsabilidade do Engenheiro  Técnico de Energia e 

Sistemas de Potência,   Carlos Miguel Graça Marques da Maia, para 

efeito do disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei 

nº 11/2003, que toma toda a responsabilidade pela execução da 

instalação das Infraestruturas de Suporte da Estação de 

Radiocomunicações pertencente à Vodafone, S.A, denominada por “  27477 

ANA  MAIROS”,  quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares 

aplicáveis, acompanhado da Declaração da Ordem dos Engenheiros 

Técnicos  e fotocópia do cartão de cidadão. ------------------------- 

-Declaração de Conformidade, atestando que a estação  27477 ANA MAIROS, 

localizada  junto ao reservatório de água de Mairos,  foi projetada e 

será instalada garantindo a conformidade com os níveis de referência 

de Campo Eletromagnético aplicáveis de acordo com a Portaria nº 

1421/2004, de 23/11 e a Recomendação do Conselho 1999/519/CE, de 

12/07/1999, no que se refere aos limites de exposição pública a Campos 

Eletromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), tendo em conta, nomeadamente, as 

orientações emanadas pelo CIPRNI   “Comissão Internacional para a 

Proteção Contra Radiação Não Ionizante”. ---------------------------- 

-Fotocópia de Procuração3  de Mário Jorge Soares Vaz e de João Pedro 

de Amaral e Silva, na qualidade de administradores da VODAFONE PORTUGAL 

– Comunicações Pessoais, S.A, através da qual constituem  bastante  

procurador da sua representada, Victor Miguel Teixeira Pena  a quem, 

em nome e representação da  sua representada, conferem os necessários 

poderes para, individualmente e por si só, subscreverem, nos termos e 
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condições que entenderem, as declarações de conformidade das 

infraestruturas de suporte de estações de radiocomunicações e 

respetivos acessórios com os níveis de referência de radiação 

aplicáveis, a que alude a alínea e) do nº 1, do artigo 5º do Decreto-

Lei nº 11/2003, de 18/1. -------------------------------------------- 

-Memória Descritiva e Justificativa.--------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do arquiteto, Paulo Jorge Correia Pereira, 

para efeito do disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 5º do Decreto-

Lei nº 11/2003, que o projeto de Instalação de uma Estação de 

Radiocomunicações de que é autor, a instalar num terreno, propriedade 

do Município de Chaves, localizado junto ao reservatório de água de 

Mairos, observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, 

acompanhado da Declaração da Ordem dos Arquitetos e fotocópia do cartão 

de cidadão. --------------------------------------------------------- 

-Planta de Localização à escala 1/25 000. --------------------------- 

-Planta de Implantação à escala 1/200. ------------------------------ 

-Planta e Alçado, à escala 1/50; ------------------------------------ 

-Calendarização da obra. -------------------------------------------- 

4-PARECERES INTERNOS  ----------------------------------------------- 

No presente processo registado com o nº 69/17, constam os seguintes 

pareceres favoráveis, devendo os mesmos serem dados a conhecer à 

interessada: ------------------------------------------------------- 

4.1-INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 101/DPM/2018, de 08-03-2018, do Srº Eng.º 

eletrotécnico Nuno Bento, enquanto exercia funções na Divisão de 

Projeto e de Mobilidade, emitida em 27-032018.  --------------------- 

4.2-INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº11/SPMOT/2017, da Srª Arqtª Ana Isabel 

Augusto, a exercer funções no Sector de Planos Municipais de 

Ordenamento do Território desta unidade orgânica, emitida em 23-02-

2017. -------------------------------------------------------------- 

4.3-Contrato de Concessão de Direito de Uso Privativo do domínio 

Público, celebrado entre o Município de Chaves e a Vodafone, 

Comunicações Pessoais, S.A, em 18 de janeiro de 2017, através do qual 

o Município de Chaves concedeu o direito de uso privativo de uma 

parcela de terreno com a área de 8,00 m2, integrada no domínio público 

municipal, nas imediações do “Reservatório de Água de Mairos” à 

Vodafone Comunicações Pessoais, S.A. -------------------------------- 

5-PARECER ---------------------------------------------------------- 

5.1-Pretende a requerente autorização para instalação de uma 

infraestrutura de suporte de estação de radiocomunicações e respetivos 

acessórios, numa parcela de terreno, com a área de 8,00 m2, localizada 

nas imediações do “Reservatório de Águas de Mairos”, integrada no 

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

5.2-A estação base de telecomunicações, ocupa uma área aproximada de 

8,00 m2, possuindo as seguintes características:  ------------------- 

-Armário Técnico. -Pedestal de Energia. -Armário de Energia Quadro 

Elétrico (Q.E). -Estrutura para Instalação de Antenas.--------------- 

5.3-O pedido de ocupação de espaço de domínio público é passível de 

ser atendido favoravelmente, mediante as condições a seguir 

mencionadas, nos termos do disposto no artigo 5º do Regulamento de 

Obras e Trabalhos no subsolo do Domínio Público Municipal, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

– 30 dias. -------------------------- 

via pública. -------------------------------------------------------- 

condicionamento do trânsito automóvel nesse local. ------------------ 
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material que atenue qualquer tipo de impacto não previsto. ---------- 

requerente. -------------------------------------------------------- 

5.4-Constata-se ainda que no processo registado com o nº 69/17, não 

existe CD, com os elementos instrutórios apresentados de acordo com o 

nº 3 do artigo 13º do Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação, publicado em Diário da República, na 2ª Série – Nº 207 em 

22-102015, nomeadamente, a Planta de Implantação com os níveis de 

informação corretos e com a georreferenciação ao Datum ETRS 89. ----- 

6-TAXAS URBANÍSTICAS APLICÀVEIS À PRETENSÃO ------------------------- 

A taxa administrativa prevista na Tabela anexa ao Regulamento 

Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas pela realização 

desta operação urbanística, corresponde ao valor de € 3 132,95 (três 

mil cento e trinta e dois euros e noventa e cinco cêntimos).--------- 

7-CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO -------------- 

Considerando os elementos instrutórios descritos, no capítulo 3 da 

presente informação técnica e apresentados sob o requerimento nº 

167/17; ------------------------------------------------------------ 

Considerando os pareceres favoráveis vertidos nas informações técnicas 

e o Contrato de Concessão de Direito de Uso Privativo do domínio 

Público, celebrado entre o Município de Chaves e a Vodafone, 

Comunicações Pessoais, S.A, em 18 de janeiro  de 2017, todos referidos 

no capítulo 4, da presente informação técnica, os quais se reproduzem 

na presente informação técnica para todos os efeitos legais;   

Considerando que o pedido em causa não contraria restrições previstas 

no Plano Diretor Municipal, medidas preventivas, servidão 

administrativa ou restrição de utilidade pública. ------------------- 

Considerando ainda que, não se vislumbram razões objetivas e 

fundamentadas relacionadas com a proteção do ambiente, do património 

cultural e da paisagem rural que impeçam o deferimento da presente 

pretensão. --------------------------------------------------------- 

8-PROPOSTAS -------------------------------------------------------- 

8.1-Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, 

bem como o estabelecido no Decreto-Lei nº 11/2003, de 18/1, diploma 

que regula a autorização municipal inerente à instalação e 

funcionamento das infraestruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações e respetivos acessórios, definidas no Decreto-Lei 

nº 151-A/2000, de 20/7 e no Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação, propõe-se que o presente processo esteja presente em 

reunião de câmara para adoção das seguintes resoluções  ------------- 

a) Que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de autorização,  

para  a  instalação de uma infraestrutura  de suporte de estação de 

radiocomunicações e respetivos acessórios, numa parcela de terreno, 

com a área de 8,00 m2,  localizada nas imediações do “Reservatório de 

Águas de Mairos”, integrada no domínio público, solicitado sob o 

requerimento nº 167/17  nos termos do disposto no artigo 4º do Decreto-

Lei nº 11/2003, de 18/1, uma vez  que  não se verificam as razões de 

indeferimento expressas nas alíneas a), b) e c) do artigo 7º  daquele 

dispositivo legal. -------------------------------------------------- 

b) Que seja a interessada notificada, do teor integral da presente 

informação técnica, desde que a mesma venha a ser superiormente 

sancionada. -------------------------------------------------------- 

8.2-Caso sobre a presente informação recaia deliberação favorável do 

Executivo, propõe-se a emissão do alvará de licença, no prazo de 30 

dias, nos termos do nº 2 do artigo 7º do Regulamento de Obras e 

Trabalhos no Subsolo do Domínio Público, após a interessada, proceder 
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ao pagamento das taxas devidas e à apresentação dos seguintes 

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

a) Apólice de seguro de construção, quando legalmente exigível;------  

b) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

nº 100/97, de 13/9; ------------------------------------------------- 

c) Termo de responsabilidade assinado pelo responsável pela direção 

técnica; ----------------------------------------------------------- 

d) Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; ------------------------------------------------------------- 

e) Livro de obra, com menção do termo de abertura; ------------------ 

f) Plano de segurança e saúde. -------------------------------------- 

g) Novo CD, com os elementos instrutórios apresentados, de acordo com 

o disposto no nº 3 do artigo 13º do regulamento nº 732/2015, o qual 

procedeu à revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação, publicado em Diário da República, na 2ª Série – Nº 207 em 

22-04-2015, nomeadamente, a Planta de Implantação com os níveis de 

informação corretos e com a georreferenciação ao Datum ETRS 89.------ 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 17.09.2019:--------------- 

Visto. Atena a fundamentação de facto e de direito expressa na presente 

informação, sou a propor que superiormente seja proferido competente 

despacho no sentido da Câmara Municipal vir a adoptar uma deliberação 

conducente ao deferimento do pedido de autorização para instalação de 

uma infraestrutura de suporte de uma estação de radiocomunicações em 

espaço de domínio público, situado nas imediações do reservatório de 

água de Mairos, nos termos e para os efeitos preconizados no item “8 

– PROPOSTAS”, deste documento.--------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 17.09.2019.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.10. CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE PARA ANIMAIS BOVINOS, PEDIDO DE 

LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 315/17 – FRANCISCO GOMES FIGUEIREDO – LUGAR 

DO VALE, FREGUESIA DE VILAS BOAS – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DATADA DE 

02.09.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1-Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com os 

nº 799/17, o interessado solicitou a legalização de uma instalação 

pecuária - Suinicultura, a legalizar no prédio rústico situado no 

lugar do Vale, inscrito na matriz predial da freguesia de Vilas Boas 

sob o artigo 1398º e não descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Chaves.---------------------------------------------------------- 

1.2-No seguimento do Saneamento e Apreciação Liminar, dado por 

despacho do Chefe de Divisão desta unidade orgânica, Engº João Carlos 

Botelho Geraldes, de 12-06-2017, o qual recaíu na INFORMAÇÃO Nº 
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861/SCOU/20017, o interessado apresenta, sob o requerimento registado 

com o nº 1204/17, os seguintes elementos:---------------------------- 

-Declaração da Junta de Freguesia de Vilas Boas.--------------------- 

-Declaração de responsabilidade a que se refere o Anexo III, do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------- 

-Aditamento à Memória Descritiva.------------------------------------ 

-Ficha de Medição.--------------------------------------------------- 

-Termo de responsabilidade da Estabilidade da obra, responsabilizando-

se o seu autor pelos aspectos e características estruturais da obra 

realizada.---------------------------------------------------------- 

-Termo de responsabilidade da rede Residual Pluvial da obra, 

responsabilizando-se o seu autor pelo correto funcionamento da mesma. 

-Declarações de Isenção, para a não apresentação dos projectos da rede 

de Abastecimento de Água, Rede de Drenagem de Águas Residuais, 

Eletricidade e de Telecomunicações. ---------------------------------  

1.3-Mediante o requerimento registado com o nº 953/18, o requerente 

apresenta Aditamento à Memória Descritiva, acompanhado do Termo de 

Responsabilidade do Arqtº Marco Lívio Fernandes Pimparel, na qualidade 

de Coordenador e autor do projecto de Arquitetura, dando resposta ao 

parecer do Medico Veterinário Municipal, Drº Sotero Lopes Palavras, 

de 05 de abril de 2018.---------------------------------------------- 

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

O processo está instruído com os seguintes elementos:---------------- 

-Certidão de teor do prédio rústico suprarreferido; --------------- 

-Termos de responsabilidade da autor do projecto de arquitectura e do 

coordenador, quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares 

aplicáveis  acompanhados pelo elemento a que se refere o nº 3 do artigo 

10º do diploma legal acima referido;--------------------------------- 

-Declaração a que se refere o anexo III da RMUE;--------------------- 

-Declaração do autor do levantamento topográfico sobre a conformidade 

dos mesmos com os elementos cadastrais presentes no local;----------- 

-Ficha com os elementos estatísticos;-------------------------------- 

-Extratos das Plantas de Condicionantes e de Ordenamento, à escala 

1/10 000; ----------------------------------------------------------- 

-Plantas de Localização à escala 1/5 000 e à 1/10 000;--------------- 

-Levantamento Topográfico, à escala 1/1000; ------------------------- 

-Planta de Implantação à escala 1/200; ------------------------------ 

-Plantas, à escala 1/100;-------------------------------------------- 

-Plantas de Alterações à escala 1/100;------------------------------- 

-Alçados e Corte;---------------------------------------------------- 

-CD.---------------------------------------------------------------- 

-Elementos apresentados sob o requerimento nº 1204/17 e nº 953/18.--- 

3-ANTECEDENTES------------------------------------------------------ 

Este processo administrativo registado com o nº 315/17, não possui 

quaisquer antecedentes.--------------------------------------------- 

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

4.1-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)--------- 

O pedido apresentado tem enquadramento legal no disposto no artigo 

102º-A, do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9/9, adiante designado RJUE.-------- 

4.2-Nas Disposições do Plano Diretor Municipal----------------------- 

O prédio rústico, situado   no lugar do Vale inscrito na matriz predial 

da freguesia de Vilas Boas sob o artigo 1398º não descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves, tem a área de 29 100 m2.- 

De acordo com a planta de Ordenamento nº 47 B do Plano Diretor 

Municipal, o prédio rústico esta inserido no espaço da classe 4 

(Espaços Agrícolas e Florestais), maioritariamente na categoria 4.1 
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(Espaços Florestais), Subcategoria 4.1-A ( Espaços Florestais Comuns) 

e a parte restante na categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), 

Subcategoria 4.3-A ( Espaços Agro-Florestais Comuns).---------------- 

Consultadas as plantas de condicionantes do PDM, conclui-se que sobre 

o terreno, onde se encontra construído o imóvel, objecto de 

legalização, não impende qualquer servidão e/ou restrição de utilidade 

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

4.3-No Regime do Exercício da actividade pecuária (NREAP, aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 81/2013, de 14 de junho)------------------------- 

A entidade coordenadora competente no âmbito do  NREAP11, é a  Direção 

Regional de Agricultura e Pescas, pelo expresso no  artigo 8º no novo  

Regime do Exercício da actividade Pecuária.-------------------------- 

De acordo com o Aditamento à Memória Descritiva, constante no processo, 

a instalação pecuária é classificada da classe 3 – Vacaria, de acordo 

com o disposto no artigo 8º do Decreto-Lei nº 81/2013, de 14/6 e 

Portaria nº 638/2009, de 9/6.---------------------------------------- 

4.4-Nos Regulamentos Municipais ------------------------------------- 

O pedido tem enquadramento legal no artigo 73º C -  Procedimento de 

legalização de operações urbanísticas, do Regulamento nº 732/2015, o 

qual procedeu à Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação. -------------------------------------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO----------------------------- 

5.1-O requente pretende a legalização de obras de construção de um 

imóvel, destinado a uma instalação pecuária – Vacaria, o qual foi 

construído sem qualquer controlo prévio.----------------------------- 

5.2-O pedido encontra-se instruído de acordo com o disposto no nº 15 

e nº 16 da Portaria nº 113/2015, de 22/4. --------------------------- 

5.3-De acordo com o disposto no nº 6 do artigo 73º -C do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação, foi realizada uma vistoria 

ao imóvel em 15-03-2018, da qual resultou o Auto de Vistoria Nº 

17/2018, que se anexa à presente informação técnica para todos os 

efeitos legais.----------------------------------------------------- 

5.4-Da vistoria realizada concluiu-se não haver necessidade de se 

realizarem obras de correcção e/ou adaptação na vacaria.------------- 

5.5-O presente projecto de legalização contempla a área bruta de 

construção de 180,00 m2, distribuída pelo R/C do imóvel.------------- 

5.6-Respeita a área bruta de construção estabelecida na alínea e) do 

nº 2 do artigo 36º do regulamento do PDM, para o local, aplicado à 

área da parcela, ou seja (0,25 x área do terreno) = 7 275 m2 (máxima 

área bruta permitida) > 180 m2 (área bruta de construção total).----- 

5.7-A instalação pecuária, destinada a Vacaria, objecto de 

legalização, respeita o disposto nas alíneas a), b), c), d) e e) do 

nº 2 do artigo 36º do Regulamento do plano Diretor Municipal.-------- 

5.8-O Aditamento à Memória Descritiva, apresentado sob o requerimento 

nº 953/18, pelo Arqtº Marco Pimparel, foi apresentado no seguimento 

do parecer do Drº Sotero Lopes Palavras, elaborado em 05-04-2018, na 

qualidade de Médico Veterinário Municipal. -------------------------- 

5.9-Pese embora o requerente tivesse sido notificado, através do 

despacho do Srº Vereador Engº Victor Santos, datado de 17-04-2018, o 

                                                           
11 Novo Regime do exercício da actividade pecuária, nas explorações 

pecuárias, entrepostos e centros de agrupamento, garantindo o respeito 

pelas normas de bem estar animal, a defesa higiossanitária dos 

efectivos, a salvaguarda da saúde, a segurança de pessoas e bens, a 

qualidade do ambiente e o ordenamento do território, num quadro de 

sustentabilidade e de responsabilidade social dos produtores 

pecuários.---------------------------------------------------------- 
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qual recaíu sobre a INFORMAÇÃO Nº 500/SCOU/2018, para a apresentação 

de Certidão de Teor do prédio rústico situado no lugar do Vale, 

inscrito na matriz predial da freguesia de Vilas Boas sob o artigo 

1398º, onde conste, qualquer confrontação com caminho público ou 

caminho de consortes, o mesmo não deu cumprimento a tal pedido.------ 

6-RESPONSABILIDADE-------------------------------------------------- 

O projecto de arquitectura, da autoria do Arqtº Marco Lívio Fernandes 

Pimparel, (também coordenador dos projecto), encontra-se acompanhado 

com o respectivo termo de responsabilidade   quanto ao cumprimento das 

normas legais e regulamentares em vigor, acompanhado do elemento a que 

se refere o nº 3 do artigo 10º do RJUE e do seguro de responsabilidade 

civil.-------------------------------------------------------------- 

Os Relatórios Técnicos, referentes à Estabilidade do imóvel e às Àguas 

Pluviais que incidem naquele, encontram-se acompanhados dos termos de 

responsabilidade da autoria do Engº Artur Alfredo Duarte Dias, pelos 

aspectos e características estruturais e de saneamento da obra, 

respectivamente.---------------------------------------------------- 

7-CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÂO--------------- 

7.1-Considerando que o pedido se encontra instruído com os elementos 

exigíveis e mencionados no nº 15 e nº 16 da Portaria nº 113/2015, de 

22/4;--------------------------------------------------------------- 

7.2-Considerando que é respeitada a área bruta de construção 

estabelecida na alínea e) do nº 2 do artigo 36º do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal, para o local, aplicado à área da parcela;--- 

7.3-Considerando que não há necessidade de obras de correcção e/ou 

adaptação, às obras de construção, objecto do presente pedido de 

legalização;-------------------------------------------------------- 

7.4-Considerando que presente processo, registado com o nº 315/17, não 

consta Certidão de Teor do prédio rústico situado no lugar do Vale, 

inscrito na matriz predial da freguesia de Vilas Boas sob o artigo 

1398º, onde conste, qualquer confrontação com caminho público ou 

caminho de consortes.------------------------------------------------ 

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

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

e no Regulamento Municipal da Urbanização e da edificação, propõe-se 

que o presente processo esteja presente em reunião de câmara para 

adoção da seguinte resolução:---------------------------------------- 

8.1-Que seja praticada deliberação consubstanciada na intenção de 

indeferir o pedido de legalização da instalação pecuária, destinada a 

Vacaria, solicitado sob os requerimentos nº 799/17, 1204/17, 329/18 e 

nº 953/18, nos termos do disposto no artigo 102º, do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 136/2014, 

de 9/9.------------------------------------------------------------- 



                                                                F. 58 

                                                                  _____________________ 
 

8.2-De acordo com o disposto nos artigos 121º12 e 122º13 do Código de 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 

7/1, deve ser dada à interessada o prazo de 10 dias para, em audiência 

prévia vir a processo dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da 

decisão.------------------------------------------------------------ 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 12.09.2019:--------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente  seja proferido 

competente despacho, 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 

da norma regulamentar expressa na alínea 8.1, do item “8 – PROPOSTA 

DE DECISÃO” deste documento. Neste contexto, dever-se-á de seguida 

notificar o requerente, nos termos e para os efeitos do preceituado 

no artigo 121.º e seguintes, do Código de Processo Administrativo 

para, querendo, vir a processo, num prazo de 10 (dez) dias, dizer o 

que se lhe oferecer sobre o sentido do projecto de decisão acima pré-

anunciado.---------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 13.09.2019.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.11. OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO, PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ – PROCESSO 

N.º 352/14 – ESTÊVÃO VINHAIS CHAVES UNIPESSOAL, LDA.– LUGAR DE 

QUINTELA, SANTA CRUZ/TRINDADE, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA 

CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

                                                           
12 Artigo 121º - Direito de Audiência Prévia------------------------- 

1-Sem prejuízo do disposto no artigo 124º, os interessados têm o 

direito de  ser ouvidos no procedimento antes de ser tomada a decisão 

final, devendo ser informados, nomeadamente, sobre o sentido provável 

desta.-------------------------------------------------------------- 

2-No exercício do direito de audiência, os interessados podem 

pronunciar-se sobre todas as questões com interesse para a decisão, 

em matéria de facto e de direito, bem como requerer diligências 

complementares e juntar documentos.---------------------------------- 

3-A realização da audiência suspende a contagem de prazos em todos os 

procedimentos.------------------------------------------------------ 
13 Artigo 122º - Notificação para a audiência------------------------ 

1-Para efeito do disposto no artigo anterior, o órgão responsável pela 

direcção do procedimento determina, em cada caso, se a audiência se 

processa por forma escrita ou oral e manda notificar os interessados 

para, em prazo não inferior a 10 dias, dizerem o que se lhes oferecer. 

2-A notificação fornece os projecto de decisão e demais elementos 

necessários para que os interessados possam conhecer todos os aspectos 

relevantes para a decisão, em matéria de facto e de direito, indicando 

também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.------- 

3-No caso de haver sítio na Internet da entidade em causa onde o 

processo possa ser consultado, a notificação referida no numero 

anterior deve incluir a indicação do mesmo para efeitos de o processo 

poder também ser consultado pelos interessados pela via electrónica.- 
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 

10.09.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão-------------------------------------------------------- 

O Sr. Estevão Vinhais Chaves, na qualidade de titular do Proc.º n.º 

352/14, vem através do requerimento n.º 1437/19 e 1638/19 apresentar 

elementos para dar cumprimento ao teor da informação técnica 

n.º876/SCOU/2019).-------------------------------------------------- 

II – Antecedentes---------------------------------------------------- 

O Sr. Estevão Vinhais Chaves, através do requerimento n.º 1015/2014 

apresentou um pedido de aprovação de uma operação urbanística 

consubstanciada em operação de loteamento, composto por 7 lotes, sito 

no Lugar da Quintela, em Chaves.------------------------------------- 

O Sr. Estevão Vinhais Chaves, através do requerimento n.º 1766/2014 

apresentou novos elementos na sequência de uma reunião efetuada no dia 

15/10/2014, com os serviços técnicos e o representante do promotor e 

seu técnico.-------------------------------------------------------- 

A 15/12/2014 foi elaborada informação técnica, a qual esteve presente 

em reunião do executivo Municipal a 19/12/2014, na qual foi deliberado 

aprovar a operação de divisão fundiária da operação de loteamento em 

causa.-------------------------------------------------------------- 

O Sr. Estevão Vinhais Chaves, através do requerimento n.º 53/2015 

apresentou os projetos de especialidades e sobre o qual recaiu a 

informação técnica de 27/02/2015 solicitando a apresentação de novos 

elementos (projetos de especialidades em falta).--------------------- 

O Sr. Estevão Vinhais Chaves, através do requerimento n.º 449/2015 

apresentou novos elementos, tendo recaído a informação técnica de 

14/04/2015 solicitando a apresentação de novos elementos (projetos de 

especialidades em falta).-------------------------------------------- 

O Sr. Estevão Vinhais Chaves, através do requerimento n.º 583/2015 

apresentou os elementos solicitados, e sobre o qual recaiu a informação 

técnica de 14/04/2015 solicitando a apresentação de novos elementos 

(projetos de especialidades em falta).------------------------------- 

A 10/07/2015 foi elaborada informação técnica, referente a aprovação 

dos projetos de especialidades e na qual foi deliberado por despacho 

exarado a 26/08/2015, deferir a pretensão nos moldes propostos na 

retrcitada informação técnica.--------------------------------------- 

O Sr. Estevão Vinhais Chaves, através do requerimento n.º 1116/2016 

solicita a emissão de alvará de loteamento, e sobre o qual recaiu a 

informação técnica de 22/06/2016 solicitando a apresentação de 

elementos.---------------------------------------------------------- 

O Sr. Estevão Vinhais Chaves, através do requerimento n.º 1147/2017, 

vem a processo solicitar a aquisição do terreno situado a poente dos 

lotes, e sobre o qual recaiu a informação técnica (informação n.º 

1038/SCOPU/2018) de 28/06/2018 de indeferimento e despacho exarado a 

16/07/2018.--------------------------------------------------------- 

O Sr. Estevão Vinhais Chaves, através do requerimento n.º 85/2019, vem 

novamente a processo solicitar a aquisição do terreno situado a poente 

dos lotes, e sobre o qual recaiu a informação técnica (informação n.º 

744/SCOPU/2019) de 06/05/2019 de indeferimento e despacho exarado a 

09/05/2019.--------------------------------------------------------- 

O Sr. Estevão Vinhais Chaves, através do requerimento n.º 599/2019 

solicita a emissão de alvará de loteamento.-------------------------- 

O Sr. Estevão Vinhais Chaves, na qualidade de titular do Proc.º n.º 

352/14, veio solicitar a emissão do alvará de loteamento através do 



                                                                F. 60 

                                                                  _____________________ 
 

requerimento n.º 599/19, tendo sido objeto de informação técnica 

n.º876/SCOU/2019). ------------------------------------------------- 

III – Localização---------------------------------------------------- 

A operação urbanística em causa localiza-se no Lugar da Quintela (no 

gaveto formado pelas Ruas Inácio Pizarro e Rua Santa Isabel- Santa 

Cruz/Trindade), União das Freguesias de Santa Cruz/Trindade e 

Sanjurge, em Chaves. ------------------------------------------------ 

IV – Análise Processual---------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 1437/19 e 1638/19, vem a requerente 

apresentar elementos por forma a aprovação da emissão do alvará de 

loteamento referente ao proc.º n.º 352/14.--------------------------- 

Depois de compulsado o processo n.º 352/14, cumpre informar o seguinte: 

1- O terreno objeto de intervenção, certidão de registo predial, 

registo n.º 1197/20110923, com artigo matricial n.º 59, terreno 

rustico com área de 2520,00 m2.-------------------------------------- 

2- Este terreno foi adquirido em haste pública através do edital 

109/11;------------------------------------------------------------- 

3-A operação urbanística - operação de divisão fundiária da operação 

de loteamento- consubstancia 7 lotes;-------------------------------- 

4- Que esta operação urbanística possui uma garantia bancaria 

(garantia n.º 0249.008491.593- Caixa Geral de Depósitos de 09/06/2016) 

no valor de 75 401,17 €, de forma a garantir a boa e regular execução 

das obras de urbanização correspondentes;---------------------------- 

5- A realização da operação urbanística possui o prazo de 12 meses 

para a sua execução;------------------------------------------------- 

Relativamente às obras de urbanização previstas na operação 

urbanística em causa, Proc. n.º 352/14, consta-se que a Camara 

Municipal já executou as obras que o promotor estava obrigado a 

executar na confrontação com a Rua Inácio Pizarro.------------------- 

Assim, solicitou-se ao promotor apresentação de nova planta de síntese 

do loteamento com as seguintes alterações:--------------------------- 

►A planta de síntese do loteamento, Proc.º n.º 352/14 onde se encontra-

se plasmada a obra já executada, isto é, planta de arranjos exteriores 

onde se coadune as obras do loteamento e as obras executadas pelo 

município (devidamente assinaladas);--------------------------------- 

►A planta de síntese do loteamento, Proc.º n.º 352/14 com as alterações 

em termos de obrigação de execução por parte do promotor (nomeadamente 

os passeios e infraestruturas que estava obrigado a executar por força 

da operação urbanística em causa);----------------------------------- 

►A planta de síntese do loteamento- final-, Proc.º n.º 352/14, com os 

limites de terreno do promotor, lotes, quadro sinóptico, áreas de 

cedência, áreas verdes, etc.----------------------------------------- 

Neste contexto o promotor através dos requerimentos n.º 1437/19 e 

1638/19 vem dar cabal cumprimento ao solicitado.--------------------- 

V – Considerações da Proposta---------------------------------------- 

Considerando que em reunião do executivo municipal de 19/12/2014, 

mediante informação técnica produzida a 15/12/2014 foi deliberado 

definitivamente deferir a aprovação da divisão fundiária da operação 

de loteamento que o promotor - Sr. Estevão Vinhais Chaves- pretende 

implementar num terreno localizado no Lugar da Quintela, em Chaves.-- 

Considerando que para a emissão do referido alvará de loteamento teria 

de o promotor vir a processo apresentar os elementos para a emissão 

do título, tendo vindo a processo através do requerimento n.º 599/19.- 

Considerando que aquando da apresentação dos referidos elementos, 

julgou-se solicitar ao promotor a apresentação de novos elementos, o 

que ocorreu através dos requerimentos n.º 1437/19 e 1638/19.--------- 
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Considerando que consta do processo parecer favorável da DPM 

relativamente às infraestruturas.------------------------------------ 

Considerando que o promotor tinha a obrigatoriedade de executar uma 

parte de infraestruturas que já foram executadas pelo município, 

julga-se salvo melhor opinião, que o promotor deverá executar as obras 

de arranjos exteriores na área de cedência a poente, isto é, executar 

o arranjo urbanístico que se coadune com o existente no local (arranjo 

urbanístico que confronta com o terreno do pingo doce), bem como as 

infraestruturas entre o limite de terreno do proponente e o término 

do terreno do pingo doce, localizadas na Rua Rainha Santa Isabel.---- 

Considerando que estas obras de arranjo urbanístico, obrigadas a 

executar pelo promotor, na área a poente- área de cedência que estava 

destinada ao município para fins convenientes- bem como as 

infraestruturas na Rua Rainha Santa Isabel, teriam um custo similar 

ao executado pelo município, pelo que se julga, salvo melhor opinião 

que deverão ser executadas pelo promotor. --------------------------- 

De acordo com indicações da Divisão de Obras Municipais, existe na 

confrontação com a Rua Rainha Santa Isabel, e o terreno do promotor, 

um cabo de média tensão, cabo esse que foi instalado pela EDP à largos 

anos. Esse cabo com o novo arranjo urbanístico continua em domínio 

publico (no passeio previsto e a executar pelo promotor). ----------- 

As obras executadas pelo Município na confrontação com o terreno do 

promotor, Rua Inácio Pizarro, consubstanciam um valor de 8.382,00 €. 

Valor este, que será aplicado no arranjo paisagístico, muro de limite 

do terreno do promotor e de acordo com a planta n.º A05 e de acordo 

com  programa de trabalhos elaborado pelo  Sector de Parques e Jardins 

que se transcreve:--------------------------------------------------- 

1- Como o espaço em causa, apresenta atualmente um preenchimento térreo 

de fraca qualidade, sendo na sua maioria composto por saibro e resíduos 

finos de obra. Este espaço deverá ser devidamente limpo e preparado 

para garantir uma correta cobertura do talude e colocação de terra 

vegetal de qualidade com pelo menos, 0,30m de altura (nos 550m2 de 

espaço), colocação de arbustos de porte de acordo com o seguinte quadro 

. 
MATERIAL A APLICAR 

 

ESPECIFICAÇÕES QUANTIDAD

ES 

TELA DE REVESTIMENTO ANTI-

INFESTANTES 

Tela DuPont Plantex Gold 125g   

(preferência rolos de 4m×100m) 

600 M2 

   

 

 

ARBUSTOS 

(Área média de ocupação 2m2) 

Lavandula angustifolia V1,3L 15/20 60 

Rosmarinus officinalis Prostratus V5L 30/40 40 

Spiraea cantoniensis V1,3L 30/40 30 

Viburnum tinus V5L 40/60 30 

Grevillea juniperina V2,5L 30/40 40 

Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ V5L 40/60 60 

Forsythia × intermedia ‘Lynwood’ V5L 40/60 

 

30  

   

 

 

 

 

SISTEMA DE REGA 

AUTOMATIZADO 

Aspersores de turbina emergentes 5004 RainBird 20 

Abraçadeiras tomadas carga da Plimat 32×3/4” 20 

Electrovalvula Hunter 9V PGA-100 1” 3 

Joelhos canelados 16mm (1/2) 40 

Caixa para válvulas Rectangular 15” 1 

Tampão PP para tubo polietileno 1” 3 

Coletor 3 saídas 1” 1 

Tubo PEAD Polietileno 32×10Kg 150M 

Tubo Polietileno p/ montagem braços 16 (1/2) 10M 

Receptor de comando TBOS 4 Estações 1 
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Valvula de esfera PVC F.F. 1” 1 

 

2- Colocação e fixação da tela anti-infestantes, com aplicação de uns 

grampos metálicos de fixação, com profundidade mínima de 20cm, que 

deverão ser aplicados a distâncias aproximadas de 3-4m;-------------- 

3- Deverá ainda ser colocado um contador no sistema de rega 

automatizado, bem como execução de caixa para a sua instalação 

(enterrada) e apenas uma derivação.---------------------------------- 

4- O muro a executar será conforme desenho que consta na planta 

apresentada pelo promotor.------------------------------------------- 

Na sequência da informação produzida pelos serviços técnicos n.º 

114/SCOU/2018 e despacho de 26/11/2018, no sentido de deferir o pedido 

de licenciamento da operação de divisão fundiária do solo 

consubstanciada na criação de 7 lotes destinados a moradias 

unifamiliares em banda continua e referente ao terreno registado sob 

o n.º 1197/20110923.------------------------------------------------- 

No processo consta os elementos para emissão de alvará de loteamento 

de acordo com o solicitado na informação n.º 114/SCOU/2018.---------- 

O requerente não procedeu ao pagamento das taxas de infraestruturas 

no valor de 1 461,60 € que consta na retrocitada informação.--------- 

VI – Da Proposta em Sentido estrito---------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa de:-------------------------------------------------- 

6.1- Propor que seja adotada a deliberação no sentido de deferir o 

pedido de emissão de alvará de loteamento, no Lugar de Quintela.----- 

6.2- Neste contexto, de acordo com o disposto no n.º3 do artigo 76.º 

do D.L. n.º 136/14 de 09/09, dispõe o requerente do prazo de 1 ano 

para requerer formalmente a emissão de alvará da operação de loteamento 

em causa, sob pena de caducidade desta deliberação, conforme o previsto 

no artigo 71.º do citado diploma legal, devendo para o efeito instruir 

o seu pedido com os elementos mencionados no n.º 1 do artigo 2.º da 

Portaria n.º 216-E/2008 de 03/03, designadamente:-------------------- 

6.2.1- Planta de Síntese da operação de loteamento em base transparente 

(5 exemplares).----------------------------------------------------- 

6.2.2- Atualização das Certidões da conservatória de registo predial 

anteriormente entregue (caso de estas não se encontrarem validas).--- 

6.3 –O titulo só será emitido após o pagamento das taxas de 

infraestruturas no valor de 1 461,60 €.------------------------------ 

6.4- Deverá ainda constar no título, o compromisso de execução por 

parte do promotor, das obras referentes ao arranjo paisagístico, muro 

de suporte de terras do limite do terreno do promotor com o terreno 

cedido, e plasmado na planta n.º A05.-------------------------------- 

6.5-Deverá à câmara municipal promover as formalidades de publicidade 

previstas no nº 2 do artigo 78º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, 

na sua versão final, no prazo de 10 dias, após a emissão do título 

solicitado.--------------------------------------------------------- 

6.6 -Para efeito do disposto no Decreto-Lei nº 287/200314, de 12/11, 

o interessado deve no prazo de 60 dias à emissão do título, fazer 

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

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

e do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT) 
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prova junto desta autarquia, de que procedeu à comunicação daquele 

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

6.7-Dever-se-à ainda devolver ao requerente a fotocópia da planta de 

síntese e titulo, conferida com o original, para efeito de registo na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves.-------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 20.09.2019:--------------- 

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

presente informação, sou a propor que seja superiormente proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação, nos termos do disposto no artigo 23.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação, visando o deferimento do pedido 

de licenciamento de operação urbanística de loteamento e das 

respectivas obras de urbanização do prédio sito no Lugar de Quintela, 

da União de freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, o qual deverá 

ser titulado por alvará de licenciamento de operação de loteamento, a 

requerer pelo interessado, no prazo de uma ano a contar da notificação 

do acto de licenciamento, nos termos e para os efeitos preconizados 

nos itens IV, V e VI,  deste documento.------------------------------ 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 20.09.2019.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.12. OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ N.º 7/99, PEDIDO DE 

ALTERAÇÃO – PROCESSO N.º 31/97 – CARLOS ALBERTO PEREIRA MORAIS – LUGAR 

DE PEREIRA, FREGUESIA DE VALE DE ANTA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO 

E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 

27.08.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Introdução ------------------------------------------------------ 

O Sr. Carlos Alberto Pereira Morais, na qualidade de proprietário dos 

Lotes n.º 4 e 6, solicita 1º pedido de alteração à Licença do 

loteamento titulada pelo Alvará n.º 7/99, emitido em nome de, Maria 

Leonor Dias dos Santos, sito no Lugar de Pereira, em Valdanta, 

freguesia de Valdanta, em Chaves, referente ao processo n.º 31/97, com 

incidência nas especificações dos lotes n.o 4 e 6.------------------- 

II – Antecedentes---------------------------------------------------- 

O Loteamento a que se reporta o pedido, foi objeto de emissão de alvará 

em 15 de junho de 1999- alvará de loteamento n.º 7/99- em nome de 

Maria Leonor Dias dos Santos, composto por 6 lotes, destinados à 

habitação unifamiliar, no lugar de Pereira, Freguesia de Valdanta.--- 

III- Enquadramento da Pretensão-------------------------------------- 

3.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 31/97 

– a alteração ao loteamento com alvará n.º7/99. situa-se de acordo com 

o Plano Director Municipal (PDM) em vigor, na Classe 1- Espaços Urbanos 

e Urbanizáveis e na categoria 1.3-Outros Aglomerados. --------------- 

                                                           

e a alterações de diversa legislação tributária conexa com a mesma 

reforma.------------------------------------------------------------ 



                                                                F. 64 

                                                                  _____________________ 
 

De acordo com a planta de condicionantes, sobre o terreno não impende 

nenhuma servidão ou restrição de ordem pública;---------------------- 

Considerando que no passado dia 18 de abril de 2018, foi publicado em 

Diário da República, 2ª série, através de Aviso n.º 5233/2018, a 

Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, pelo que passam a ser válidas as novas regras de 

edificabilidade aí preconizadas, a saber:---------------------------- 

“Artigo 20.º Operações de loteamento urbano-------------------------- 

Nas operações de loteamento urbano serão cumpridas as disposições 

constantes do artigo anterior aplicáveis a cada caso, com as seguintes 

adaptações e adendas:------------------------------------------------ 

1- Os índices de construção médios a adotar na operação não poderão 

exceder os seguintes valores:---------------------------------------- 

a) Os estabelecidos para a zona onde se localiza o terreno objeto da 

operação, quando se tratar de área disciplinada por plano de 

urbanização;-------------------------------------------------------- 

b) Nos restantes casos:---------------------------------------------- 

iii -Categoria 1.3 – outros aglomerados:----------------------------- 

Ic ≤ 0,8 m2/m2;------------------------------------------------------ 

Cércea máxima ≤ 7,5m;------------------------------------------------ 

Número máximo de pisos ≤ 2;”----------------------------------------- 

3.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação---------------------------------------------------------- 

O pedido do proponente enquadra-se numa alteração ao alvará de 

loteamento n.º 7/99, de acordo com o preceituado no artigo 27.º do 

Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE).--------------------------- 

3.4- Normas Especiais – Loteamento 7/99------------------------------ 

Especificações do alvará de loteamento em causa, retratadas no quadro 

sinóptico ---------------------------------------------------------- 
N.º do 

Lote 

Área do 

Lote 

(m2) 

Finalidade Área de 

Implantação 

(m2) 

Área de 

Construção  

(m2) 

Nº. de 

Pisos 

Abaixo da 

cota de 

soleira 

 Nº. de 

Pisos Acima 

da cota de 

soleira 

N.º de 

Fogos 

1 587,00 Habitação 120,00  + 

50,00) 

355,00 1 2 1 

2 679,00 Habitação 120,00  + 

50,00) 

355,00 1 2 1 

3 635,00 Habitação 120,00  + 

50,00) 

355,00 1 2 1 

4 575,00 Habitação 113,50  + 

50,00) 

355,00 1 2 1 

5 485,00 Habitação 113,50  + 

50,00) 

355,00 1 2 1 

6 746,00 Habitação 134,50  + 

50,00) 

400,50 1 2 1 

TOTAL 3707,00  1021,50 2175,50    

 

IV - Análise da pretensão-------------------------------------------- 

4.1 Com o presente pedido, requerimento n.º 726/19, o requerente 

pretende levar a efeito o 1.º aditamento às especificações do 

loteamento com Alvará n.º 7/99, o qual consubstancia os Lotes 4 e 6, 

do qual é proprietário, mantendo inalterados todos os restantes 

parâmetros urbanísticos;-------------------------------------------- 

►Alterações resultantes do presente pedido – lote n.º4 e 6----------- 

►Alteração da configuração do polígono de implantação;--------------- 

►Alteração do afastamento da edificação ao limite norte do muro dos 

lotes passando de 5,00 para 4,00 m;---------------------------------- 

►Alteração do afastamento da edificação ao limite do lote na 

confrontação com o arruamento confrontante;-------------------------- 

►Alteração do nº de pisos de 3 para 2;------------------------------- 
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►Aumento da área bruta de construções referentes aos lotes n.º4 e 6. 

4.2- Do pedido agora formulado, verifica-se uma alteração ao regime 

de cedências a integrar no domínio público municipal anteriormente 

contabilizado, por haver um aumento da área de construção;----------- 

4.3 - No que se refere ao dimensionamento das cedências previstas no 

artigo 43.º do RJUE, conjugado com o artigo 28.º do RMUE, os parâmetros 

a seguir serão os que se encontram no artigo 20.º e 21.º do Regulamento 

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

4.4 - No cumprimento do descrito na alínea b) do n.º 2) do artigo 21.º 

do regulamento do P.D.M., as áreas máximas que devem integrar o domínio 

público municipal, a exigir de acordo com o estipulado no regulamento, 

nomeadamente dimensionamento das parcelas de terreno destinadas a 

equipamentos públicos ou de utilidade publica, não poderá  ultrapassar 

os 25% da área bruta de construção prevista na operação urbanística.- 

4.5- No presente pedido de alteração, verifica-se um aumento da área 

bruta de construção de 156,50 m2 (2332,00 -2175,50= 156,50 m2) pelo 

que nos termos de dimensionamento de áreas a ceder para equipamentos 

públicos ou de utilidade publica seria uma área de (156,50 x0,25 = 

39,125 m2).--------------------------------------------------------- 
Total da Área bruta de construção do 

 alvará de loteamento 7/99 

Total da Área bruta de construção da  

alteração agora proposta 

2175,50 m2 2332,00 m2 

 

4.6- Alteração do quadro sinóptico (alteração ao loteamento-1.º 

aditamento) --------------------------------------------------------

Consubstancia as alterações aos lotes n.º 4 e 6 --------------------- 

Especificações do alvará de loteamento com as alterações, retratadas 

no quadro sinóptico  
N.º do 

Lote 

Área do 

Lote 

(m2) 

Finalidade Área de 

Implantação 

(m2) 

Área de 

Construção  

(m2) 

Nº. de 

Pisos 

Abaixo da 

cota de 

soleira 

 Nº. de 

Pisos Acima 

da cota de 

soleira 

N.º de 

Fogos 

1 587,00 Habitação 120,00  + 

50,00) 

355,00 1 2 1 

2 679,00 Habitação 120,00  + 

50,00) 

355,00 1 2 1 

3 635,00 Habitação 120,00  + 

50,00) 

355,00 1 2 1 

4 575,00 Habitação 190,50  + 

50,00) 

431,00 0 2 1 

5 485,00 Habitação 113,50  + 

50,00) 

355,00 1 2 1 

6 746,00 Habitação 215,50  + 

50,00) 

481,00 1 1 1 

TOTAL 3707,00  1179,50 2332,50    

 

 

V- Considerações do parecer ----------------------------------------- 

Considerando que o Sr. Carlos Alberto Pereira Morais apresenta 

certidão de registo predial referente aos lotes n.º 4 (registo n.º 

1072/19990618) e n.º6 (registo n.º 1074/19990618).------------------- 

Considerando que o pedido de alteração à licença, da operação de 

loteamento em análise, apresenta um número de lotes inferior a 15 (6 

lotes), pelo que a notificação para pronúncia dos proprietários poderá 

ser pessoal, conforme o disposto nos n.ºs 1 e 3, do artigo 11.º15 do 

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação; ------------------ 

                                                           
15 Artigo 11.º Alterações à licença ou comunicação prévia------------ 

1 — O pedido de alteração dos termos e condições da licença de operação 

de loteamento deverá ser notificado aos proprietários dos lotes, nos 

termos do n.º 3 do artigo 27.º e do artigo 121.º, ambos do RJUE.----- 
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Consideração que para efeitos de notificação pessoal, conforme o 

citado no parágrafo anterior, foram apresentadas pelo requerente, 

através do requerimento n.º 1002/19, todas as Certidões da 

Conservatória do Registo Predial de Chaves referentes a todos os lotes;  

Considerando que da análise das mesmas verifica-se que não constam as 

moradas completas de alguns dos proprietários, pelo que, não foi 

possível a sua notificação pessoal, pelo que  de acordo com o 

preceituado no n.º 3 do artigo 27.º16 do Decreto-Lei 555/99 de 16 de 

Dezembro e ulteriores alterações, pelas razões expostas procedeu-se à 

notificação  através de edital (que consta do processo).------------- 

Considerando que neste sentido, com fundamento na alínea d) do n.º1 

do artigo 112.º17 do Código do Procedimento Administrativo consagrado 

no DL 4/2015 de 07 de janeiro, a notificação através de Edital, possui 

um prazo de 10 dias, para os interessados se pronunciarem sobre as 

alterações às condições de licença da referida operação de 

loteamento.--------------------------------------------------------- 

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

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

                                                           

2 — Quando o número de lotes seja igual ou superior a 15, a notificação 

será feita via edital a afixar no local onde se situa o loteamento, 

na Junta de Freguesia respetiva e no Edifício dos Paços do Concelho.- 

3 — Nos casos em que haja lugar a notificação pessoal nos termos do 

artigo 121.º do RJUE, o requerente deverá apresentar certidão da 

conservatória do registo predial com a identificação dos proprietários 

dos lotes, aquando da apresentação do pedido de alteração.----------- 
16 Artigo 27.º------------------------------------------------------- 

Alterações à licença------------------------------------------------- 

1 — A requerimento do interessado, podem ser alterados os termos e 

condições da licença.------------------------------------------------ 

2 — A alteração da licença de operação de loteamento é precedida de 

consulta pública quando a mesma esteja prevista em regulamento 

municipal ou quando sejam ultrapassados alguns dos limites previstos 

no n.º 2 do artigo 22.º---------------------------------------------- 

3 — Sem prejuízo do disposto no artigo 48.º, a alteração da licença 

de operação de loteamento não pode ser aprovada se ocorrer oposição 

escrita da maioria dos proprietários dos lotes constantes do alvará, 

devendo, para o efeito, o gestor de procedimento proceder à sua 

notificação para pronúncia no prazo de 10 dias.---------------------- 

(…)----------------------------------------------------------------- 
17 Artigo 112.º------------------------------------------------------ 

Forma das notificações----------------------------------------------- 

1 — As notificações podem ser efetuadas:----------------------------- 

a) Por carta registada, dirigida para o domicílio do notificando ou, 

no caso de este o ter escolhido para o efeito, para outro domicílio 

por si indicado;----------------------------------------------------- 

b) Por contacto pessoal com o notificando, se esta forma de notificação 

não prejudicar a celeridade do procedimento ou se for inviável a 

notificação por outra via;------------------------------------------- 

c) Por telefax, telefone, correio eletrónico ou notificação eletrónica 

automaticamente gerada por sistema incorporado em sítio eletrónico 

pertencente ao serviço do órgão competente ou ao balcão único 

eletrónico;--------------------------------------------------------- 

d) Por edital, quando seja esta a forma de notificação prescrita por 

lei ou regulamento ou quando os notificandos forem incertos ou de 

paradeiro desconhecido;--------------------------------------------- 

e) Por anúncio, quando os notificandos forem em número superior a 50. 
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lei n.º 136/2014 de 09/09, a alteração à licença de operação de 

loteamento não pode ser aprovada se ocorrer oposição escrita da maioria 

áreas dos lotes constantes do alvará, e não havendo pronúncia no prazo 

estabelecido.------------------------------------------------------- 

Considerando que, findo o prazo de publicação do edital, e nos termos 

disposto no n.º 3 do artigo 27º, do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 

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

ocorreu oposição escrita de nenhum dos proprietários dos lotes, 

verifica-se assim o cumprimento das normas legais e regulamentares.-- 

Considerando que o processo se encontra instruído com os elementos 

mencionados na Portaria 113/2015, de 22 de Abril, e com o Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE).------------------------ 

Considerando que os encargos emergentes da operação urbanística de 

alteração da operação de loteamento n.º 7/99, configuram o cálculo das 

compensações devidas e das taxas administrativas.-------------------- 

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

6.1 - Atendendo que o alvará n.º7/99, previu áreas gerais destinadas 

para Espaços verdes e/ou de utilização coletiva, infraestruturas e 

equipamentos públicos num total de 644,00 m2;------------------------ 

6.2 - Considerando que o prédio a lotear já está servido pelas 

infraestruturas a que se refere a alínea h) do artigo 2.º do Dec-Lei 

136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), pelo que não se justifica a 

localização de qualquer equipamento ou espaço verde públicos no 

referido prédio ou ainda nos casos referidos no n.º 4 do artigo 44.º18 

do retrocitado diploma legal, pelo que não há lugar a qualquer cedência 

para esses fins; ---------------------------------------------------- 

6.3 – No que concerne ao regime de cedências em loteamentos, o pedido 

de alteração à licença da operação de loteamento n.º 7/99, está sujeito 

ao descrito no artigo 21.º do regulamento do PDM, no que respeita às 

alterações propostas;----------------------------------------------- 

6.4 – Da aplicabilidade da norma referida, pode-se concluir que o 

pedido de alterações à licença, fica sujeito ao previsto na alínea b) 

do n.º2 do artigo 21.º do Regulamento do PDM, pelo fato da área total 

do terreno objeto da operação de loteamento se manter inalterada, das 

quais as restantes alíneas estão diretamente relacionadas;----------- 

6.5 - O pedido de alteração às especificações do alvará de loteamento 

n.º7/99, para efeitos do regime de áreas de cedência em loteamentos 

mencionada no parágrafo anterior, consubstancia um aumento de área 

bruta de construção de 156,50 m2, considera-se que sobre esta apenas 

recai o previsto na alínea b) do n.º2 do artigo 21.º do Regulamento 

do PDM no respeitante às alterações introduzidas (aumento de a área 

bruta de construção de 156,50 m2);----------------------------------- 

                                                           
18 Artigo 44.ºCedências---------------------------------------------- 

1 — O proprietário e os demais titulares de direitos reais sobre o 

prédio a lotear cedem gratuitamente ao município as parcelas para 

implantação de espaços verdes públicos e equipamentos de utilização 

coletiva e as infraestruturas que, de acordo com a lei e a licença ou 

comunicação prévia, devam integrar o domínio municipal.-------------- 

4 — Se o prédio a lotear já estiver servido pelas infraestruturas a 

que se refere a alínea h) do artigo 2.º ou não se justificar a 

localização de qualquer equipamento ou espaço verde públicos no 

referido prédio ou ainda nos casos referidos no n.º 4 do artigo 

anterior, não há lugar a qualquer cedência para esses fins, ficando, 

no entanto, o proprietário obrigado ao pagamento de uma compensação 

ao município, em numerário ou em espécie, nos termos definidos em 

regulamento municipal.---------------------------------------------- 
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6.6 – Pelo exposto, e aplicando a norma retro citada, a área não cedida 

para equipamentos públicos ou de utilidade pública, que corresponde 

nos termos das disposições legais acima referidas uma área de 39,125 

m2 (0,oo m2 ≤ 25% (156,50 m2) = 39,125 m2 ) o proprietário fica  

obrigado ao pagamento de uma compensação ao município, em numerário 

face ao preceituado no artigo 29.º19 do Regulamento de Liquidação e 

cobrança de taxas devidas pela realização de operações urbanísticas;- 

6.7 – Neste caso, o regime de compensações previstas no n.º4 do artigo 

44.º do Dec-Lei 136/2014, de 09/09, sobre as alterações introduzidas, 

a calcular nos termos do artigo 30.º do Regulamento de Liquidação e 

cobrança de taxas devidas pela realização de operações urbanísticas 

será em numerário e a calcular nos termos do disposto do n.º3 do artigo 

21.º20 do Reg. do PDM.----------------------------------------------- 

                                                           
19 Artigo 29.º Modalidades de Compensações--------------------------- 

1. A compensação a efetuar pelo proprietário do prédio, poderá ser 

paga em numerário ou em espécie.------------------------------------- 

2. A compensação em espécie é efetuada através da cedência de parcelas 

de terrenos suscetíveis de serem urbanizadas ou de outros imóveis 

considerados de interesse pelo Município de Chaves, integrando-se no 

seu domínio privado.------------------------------------------------- 
20 Artigo 21.º Regime de cedências em loteamentos-------------------- 

1 — O dimensionamento das áreas de cedência gratuita ao município que, 

de acordo com as operações de loteamento, devam integrar o domínio 

público municipal será objeto de regulamento a aprovar pelos órgãos 

competentes do município, o qual estabelecerá os coeficientes e 

valores padrão a aplicar nas diferentes situações tipo, bem como as 

condições a cumprir quando esses parâmetros não forem acatados.------ 

2 — Enquanto o regulamento referido no número anterior não entrar em 

vigor, o município poderá exigir áreas para integração no domínio 

público, desde que sejam respeitadas as condições e regras seguintes: 

a) A área global máxima exigível para integração no domínio público, 

correspondente à soma das áreas destinadas a espaços públicos verdes, 

de utilização coletiva ou de circulação, e a equipamentos públicos ou 

de utilidade pública, não poderá exceder o menor dos seguintes valores: 

 40 % da área total do terreno objeto da operação; ------------------ 

Aquele que garanta que do cumprimento das disposições legais e 

regulamentares relativas à edificação aplicáveis ao local, 

nomeadamente no que se refere a tipologias e cérceas, não resulte uma 

diminuição da edificabilidade estabelecida regulamentarmente para o 

referido local;----------------------------------------------------- 

b) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, a área máxima exigível 

destinada especificamente a equipamentos públicos ou de utilidade 

pública não poderá ultrapassar o valor numericamente igual a 25 % da 

área bruta de construção prevista na operação;----------------------- 

c) O município poderá sempre exigir que a operação preveja áreas 

destinadas a espaços públicos — espaços verdes ou de utilização 

coletiva, arruamentos viários e pedonais, estacionamentos — até um 

valor máximo global que não exceda 15 % da área total do terreno objeto 

da mesma operação;--------------------------------------------------- 

d) Por comum acordo entre os interessados e o município, as áreas 

referidas nas alíneas anteriores a contemplar nas operações de 

loteamento poderão ser superiores aos valores máximos aí 

estabelecidos.------------------------------------------------------ 

3 — O regulamento mencionado no n.º 1 estabelecerá as condições e os 

parâmetros de cálculo da compensação devida ao município pelo 

proprietário do loteamento quando não houver lugar, por desnecessária, 
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6.8 – Neste caso, o regime das compensações previstas no n.º 4 do 

artigo 44.º do Dec-Lei 136/2014, de 09/09, sobre as alterações 

introduzidas, a calcular nos termos do artigo 30.º21 do Regulamento de 

Liquidação e cobrança de taxas devidas pela realização de operações 

urbanísticas, o valor em numerário a pagar ao Município será de 721,86 

€, de acordo com os cálculos que se seguem:-------------------------- 

 
REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E LICENÇAS 

TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DEVIDAS PELA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES URNANISTICAS 

QUADRO  

PARAMETROS PARA CALCULO DE COMPENSAÇÕES AO MUNICIPIO (ARTIGO 30.º) 

 
 

LOCALIZAÇÃO 

 

ZONA 

 

INDICE DE 

CONSTRUÇÃO (Ic) 

 

FACTOR DE 

LOCALIZAÇÃO (L) 

 

COEFICIENTE 

URBANISTICO 

LOTEAMENTO 

(K) 

 

Outros 

Aglomerados 

  

0,8 

 

0,5 

 

0,15 

 
PORTARIA N.º 330-A/2018, DE 20 DE DEZEMBRO 

 

Valor Medio de Construção por m2 para efeitos do artigo 39.º do Código do 

Imposto Municipal sobre os Imoveis, a vigorar no ano de 2019  (CIMI) 

 

                                                            

492,00 € 

 
L K A V 

0,5 

 

0,15 39,125 492,00 

0,5 0,15 39,125 492,00 

 

C = L x K x A (m2 ) x V  = 0,5x0,15x39,125x492,00 =  721,86 € 

                2                     2 

 

6.9 – Assim, a compensação devida ao município pelo requerente, 

relativa às áreas não cedidas para integração no domínio municipal 

para equipamentos públicos ou de utilidade pública é de 721,86 € 

(setecentos e vinte um mil euros e oitenta e seis cêntimos), 

corresponde à não cedência de 39,125 m2 (resultante do aumento de área 

bruta de construção de 156,50 m2);----------------------------------- 

                                                           

à cedência gratuita de áreas para integração no domínio público ou 

quando a dimensão global das áreas a ceder para aquele fim for inferior 

ao valor resultante da aplicação dos coeficientes ou valores padrão 

que forem estabelecidos no mesmo regulamento. ----------------------- 
21 Artigo 30.º Cálculo do valor da compensação em numerário nas 

operações de loteamentos--------------------------------------------- 

1. O valor, em numerário, da compensação a pagar ao Município será 

determinado de acordo com a seguinte fórmula:------------------------ 

C = LK x A ( m2 ) x V  ---------------------------------------------- 

         2             ---------------------------------------------- 

Em que :------------------------------------------------------------- 

C = Valor da Compensação devida ao Município;------------------------ 

L = Fator de localização ( determinado face à área urbana do Concelho 

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

K = Coeficiente urbanístico do loteamento, de acordo com o disposto 

nos n.ºs 6 e 7, do artigo 26.º, do Código das Expropriações;--------- 

A = Valor em metros quadrados da área não cedida;-------------------- 

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

Portaria que fixa periodicamente os valores unitários por metro 

quadrado do preço da construção para efeito de cálculo da renda 

condicionada. Portaria n.º 330-A/2018-------------------------------- 
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6.10- Pelo exposto, considera-se que são respeitados todos os 

parâmetros urbanísticos, pelo que nada há a opor à aprovação da 

alteração da operação de loteamento em análise;---------------------- 

VII- 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 de:-------------------------------------------------- 

7.1- Propor que seja adotada a deliberação no sentido de deferir o 1.º 

pedido de alterações à licença da operação de loteamento titulada pelo 

Alvará n.º 7/99, em nome de Carlos Alberto Pereira Morais, no Lugar 

de Pereira- Valdanta, solicitado nos termos do artigo 27.º do Dec-Lei 

n.º 555/99 de 16/12, alterado e republicado pelo Dec-Lei 136/14, de 

09/09; ------------------------------------------------------------- 

7.2- Neste contexto, de acordo com o disposto no n.º1 do artigo 76.º 

do D.L. n.º 136/14 de 09/09, dispõe o requerente do prazo de 1 ano 

para requerer formalmente o 1.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 

7/99, sob pena de caducidade desta deliberação, conforme o previsto 

no n.º2 do artigo 71.º do citado diploma legal, devendo para o efeito 

instruir o seu pedido com os elementos mencionados no n.º 1 do artigo 

2.º da Portaria n.º 216-E/2008 de 03/03, designadamente:------------- 

7.2.1- Planta de Síntese da operação de loteamento em base transparente 

(5 exemplares).----------------------------------------------------- 

7.2.2- Atualização das Certidões da conservatória de registo predial 

anteriormente entregue (caso de estas não se encontrarem validas).--- 

7.3- Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão 

ser liquidadas as taxas correspondentes previstas no artigo 117.º do 

Dec-Lei n.º 555/99 de 16/12, alterado e republicado pelo Dec-Lei 

136/14, de 09/09, as quais se encontram estabelecidas no Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização de Operações 

Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e serão objeto de cálculo aquando 

da emissão de alvará.------------------------------------------------ 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 20.09.2019.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.13. ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE HOTELEIRA, PEDIDO DE 

APROVAÇÃO DE PROJETO DE ALTERAÇÕES – PROCESSO N.º 259/17 – ZANZIBEACH 

– INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, S.A. – ALAMEDAS TEIXEIRA 

DE SOUSA E DR. ANTÓNIO VIANA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE VIDAGO, ARCOSSÓ, 

SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO 

E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ARQ.ª DORA VIDEIRA DATADA DE 

17.09.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Introdução / Antecedentes-------------------------------------- 

1.1. A empresa requerente acima referida, apresentou, através de 

requerimento n.º1683/19 de 08 de agosto de 2019, uma retificação das 

áreas dos artigos onde se encontra a decorrer o processo referente à 

alteração e ampliação de um edifício destinado a unidade hoteleira, 
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sito entre a Alameda Dr. António Viana e a Alameda Teixeira de Sousa 

n.º6, na União das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho 

das Paranheiras;---------------------------------------------------- 

1.2. O referido processo tem projeto de arquitetura aprovado, datado 
de 14 de agosto de 2017, e validado conforme Certidão emitida em 29 

de março de 2019;---------------------------------------------------- 

1.3. Em 29 de abril de 2019, deu entrada um projeto de alterações ao 
projeto aprovado, no sentido de diminuir parcialmente o número de 

pisos e consequentemente as áreas de construção, e o número de quartos, 

entre outros;------------------------------------------------------- 

2. Pareceres a Entidades Externas--------------------------------- 

2.1. Neste contexto, e por o edifício sofrer alterações, estes 

Serviços Técnicos enviaram o projeto de alterações para: ------------ 

 A ARS – ACES de Alto Trás-os-Montes II – Alto Tâmega e Barroso 

(Delegação de Saúde de Chaves)--------------------------------------- 

 CCDRn – para consulta da Direção de Energia e Geologia (por estar 

no limite das concessões hidrominerais CH no âmbito da planta de 

Condicionantes do PDM)----------------------------------------------- 

2.2. A DGEG emitiu parecer em 27 de junho de 2019, esclarecendo que, 
depois de contactar o Arquiteto autor do projeto não se opunha à 

presente pretensão ficando condicionado ao cumprimento obrigatório de 

determinadas condições expressas no parecer;------------------------- 

2.3. Em 08 de agosto deu entrada um novo requerimento que “(…) pretende 
atestar uma retificação das áreas do terreno onde está implantado o 

projeto aprovado à data de 10 de agosto de 2017 (…) anulando, assim, 

o pedido de alteração à licença de edificação objeto do requerimento 

entregue na Câmara no passado dia 16 de abril (…);------------------- 

3. Análise do Pedido---------------------------------------------- 

3.1. Com o presente pedido, e conforme referido no ponto anterior a 
empresa requerente pretende levar a efeito o projeto de arquitetura 

já aprovado e que se encontra válido conforme certidão que foi emitida 

em março de 2019 e anular o projeto de alterações que deu entrada em 

abril do corrente ano;----------------------------------------------- 

3.2. O referido projeto de arquitetura mantém-se inalterado, no 

entanto foram corrigidas as áreas dos vários artigos - que já tinha 

sido feita menção a esse facto nas informações anteriores – e o hotel 

passa a localizar-se apenas num artigo com a área de 7.418,00m2;----- 

3.3. Ou seja continuam a permanecer inalterados os seguintes 

parâmetros urbanísticos:-------------------------------------------- 

 Área de Implantação – 1.796,65m2-------------------------------- 
 Área de construção – 4.858,09m2--------------------------------- 

 Volumetria – 14.586,98m3---------------------------------------- 

 N.º Pisos – 3 acima cota soleira + 1 abaixo cota soleira------- 

 Cércea – 10,15m------------------------------------------------ 

 Unidade de alojamento – 64 quartos duplos---------------------- 

 Total de camas – 128------------------------------------------- 

 Estacionamento Privativo – 36---------------------------------- 

E são alterados:----------------------------------------------------- 

 Área do terreno – 7.418,00m2 (novo artigo resultante da anexação 

de dois artigos)----------------------------------------------------- 

 Iu – 0,65m2/m2-------------------------------------------------- 

4. Análise do pedido / Proposta de decisão------------------------ 

4.1. O pedido inicial já tinha parecer do Turismo de Portugal, I.P 
para hotel de 4* conforme já descrito no parecer que o requerente 

apresentou;--------------------------------------------------------- 

http://www2.portaldasaude.pt/portal/servicos/prestadoresV2/?providerid=54167
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4.2. O parecer da DGEG emitido em 28 de junho de 2019, aplica-se em 
tudo, ao anterior projeto de arquitetura já aprovado, e deve ser dado 

estrito cumprimento ao mesmo;---------------------------------------- 

4.3. É agora apresentado parecer da ANPC e respetivo projeto de 

Segurança contraincêndios, já em falta no anterior projeto de 

arquitetura;-------------------------------------------------------- 

4.4. Considerando que a piscina existente vai ser deslocalizada, a 
mesma deverá ser prevista dentro do artigo onde se encontra o hotel, 

que se presume que por lapso, em desenho, não foi corrigida;--------- 

4.5. Atendendo ao exposto, bem como ao estabelecido nos diplomas 

legais aplicáveis, nomeadamente ao RJUE, de acordo com o descrito no 

artigo 20.º do DL 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado 

pelo DL 136/2014 de 22/04, entende-se manter a deliberação favorável 

ao anterior projeto de arquitetura, solicitada agora a sua atualização 

através da retificação e junção da área dos artigos, apresentado 

através de requerimento n.º 1638/19 de 08 de agosto de 2019, e propor 

a anulação do anterior projeto de arquitetura que tinha dado entrada 

através de requerimento n.º935/19;----------------------------------- 

4.6. Nos termos do n.º4 do supra referido artigo, em articulação com 
a Portaria n.º 113/2015 de 22/04, o requerente dispõe de um prazo de 

seis meses a contar da data da sua notificação, para apresentar todos 

os projetos das especialidades descritos no n.º 16 da mencionada 

portaria.----------------------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 18.09.2019:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados nesta 

informação, sou a propor que superiormente seja proferido competente 

despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar uma 

deliberação conducente à aprovação do projecto de arquitectura 

referentes às alterações da operação urbanística em presença 

(Alteração e ampliação de um edifício destinado a unidade hoteleira – 

Hotel de 4 estrelas – sito no gaveto formado entre as Alamedas Dr. 

António Viana e Teixeira de Sousa, em Vidago), nos termos e para os 

efeitos preconizados no item “4. Análise do Pedido/Proposta de 

Decisão”, deste documento.------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 18.09.2019.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.14. AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO BIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE ANEXO E 

PISCINA, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 560/19 – ANTÓNIO JOAQUIM 

PRETO – CAMINHO VELHO DE CASAS DOS MONTES, FREGUESIA DE SANTA MARIA 

MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 10.09.2019. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Através do requerimento n.º 1548/19, referente ao processo n.º 

560/19, o Sr.º António Joaquim Preto e outros, na qualidade de 

proprietários, apresentam um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 
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das obras de ampliação22 de uma habitação bifamiliar com licença 

inicial n.º 204/74 e da construção23 de anexo e piscina, sito no Caminho 

Velho, de Casas dos Montes, freguesia de Santa Maria Maior no concelho 

de Chaves.---------------------------------------------------------- 

1.2 -De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, o prédio urbano 

tem a área total 613,10 m2, está inscrito na matriz urbana com o n.º 

2383, da freguesia de Santa Maria Maior.----------------------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Alvará de Licença de construção n.º 204/74, para construção de 

uma habitação bifamiliar de r/chão e andar, com a área de 297,18 m2.- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Certidão das Finanças;--------------------------------------------- 

- Habilitação de herdeiros;------------------------------------------ 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal;-------------------------------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000;----------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000;---------------------------- 

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

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos;----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas;--------------------------------------------------- 

- Ficha de medição;-------------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- 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;-------------------- 

- Fotografias;------------------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade de isenção do plano de acessibilidades;-- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos 

exteriores;--------------------------------------------------------- 

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

- Relatório do projeto de estabilidade e respetivo termo de 

responsabilidade;--------------------------------------------------- 

- Relatório da rede de infraestruturas prediais e pluviais;---------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

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

                                                           
22 «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;---------------------------------------------------------- 
23 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;--- 
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4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1-O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras de ampliação de uma habitação bifamiliar e da construção de 

anexo.-------------------------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.1 – Cidade de Chaves.------------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de ampliação de uma 

habitação bifamiliar, de r/chão e andar, com a área bruta de construção 

de 320,00 m2 e da construção de anexo, com a área de 23,60 m2. As 

alterações na habitação são, ao nível do aumento da área bruta de 

construção, em 22,82 m2, compartimentação interior e alteração de 

fachada.------------------------------------------------------------ 

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 2019-09-06, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”56/2019”, 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 no 

edifício principal 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 1,20 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área 

do terreno x índice de construção) = 613,10 m2 x 1,20 m2/m2 = 735,72 m2 

(máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza uma 

área bruta de construção de 343,60 m2, o que implica um índice de 

utilização de 0,56 m2/m2 < 1,20 m2/m2 (índice de construção do local). 

5.5- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação 

bifamiliar, há a referir que se enquadra no disposto na alínea a), do 

n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018.---------------------------------------------------------- 

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 

18,03 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 

655,19 euros.------------------------------------------------------- 
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7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 673,22 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, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com alguma 

naturalidade no meio em que se insere.------------------------------- 

8.2- 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 betuminoso e possui ligação á rede pública de água e 

esgotos.------------------------------------------------------------ 

8.4- O uso pretendido, para habitação bifamiliar, 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- 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.--------------------------- 

8.6- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa 

ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação 

excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma 

operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não 

é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à 

apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa 

ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a 

celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida 

a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor 

opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade, 

embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo 

urbanístico em causa, tendente a legalização da construção.---------- 

8.7- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que 

vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando 

a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as 

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

8.7.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros;------------------------------------------------------- 

8.7.2 – Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada; --------- 

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

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 
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73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação da habitação bifamiliar e da 

construção de anexo de apoio e piscina, o interessado deverá, nos 

termos do preceituado no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e da Edificação, requerer, num prazo de 30 

dias úteis, a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, 

instruído de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar.------------------------------------------------------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2):---------------------------------------------------------- 

- Habitação, com aumento de área de 22,82 m2;------------------------ 

- Anexo com a área de 23,60 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 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  
C - custo das obras existentes na via pública   0,79     

  
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   22,82 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 = 18,03   € 

 

QUADRO II 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 
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  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras de edificação       

n.º18 

Aumento de área bruta de construção, acresce por 

 m2 adicional 

22,82m2 3,30 € 75,31 € 

n.º11 Anexo de apoio 23,60 m2 1,05 € 24,78 € 

n.º9, 

alínea a) Piscinas por metro quadrado de construção 
45,00 m2 11,10€  499,50 

Art.76,n.º6 Vistoria  55,60€ 55,60 € 

  TOTAL      655,19 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 18,03 € + 655,19 € = 673,22 €--------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 10.09.2019:--------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, 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 (Obras de ampliação de uma habitação 

bifamiliar, licenciada a coberto do alvará n.º 204/74, e de construção 

de uma piscina e de um anexo de apoio à mesma, sita na rua da Fonte 

Nova – Casas dos Montes, em Chaves) e o concomitante reconhecimento 

de que se encontram preenchidos os requisitos legais que permitem a 

emissão do respectivo alvará de autorização de utilização do imóvel 

em causa, nos termos e para os efeitos enunciados nos itens 8 e 9, 

deste documento.---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 16.09.2019.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.15. ALTERAÇÕES A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE ANEXO, PEDIDO 

DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 522/19 – AGOSTINHO DA CONCEIÇÃO DIAS – 

ESTRADA MUNICIPAL N.º 507, N.º 26, CALVÃO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

CALVÃO E SOUTELINHO DA RAIA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 

13.09.2019. -------------------------------------------------------- 

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 1457/19 e 1676/19, referente ao 

processo n.º 522/19, o Sr.º Agostinho da Conceição Dias, na qualidade 

de proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 
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das obras de alteração24 de uma habitação unifamiliar e da construção25 

de anexo, com licença n.º 472/87 e 396/94, localizados na Estrada 

Municipal 507, N.º 26 - Calvão, União das freguesias de Calvão e 

Soutelinho da Raia no concelho de Chaves.---------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, o prédio urbano 

tem a área total 3.458,00 m2, está inscrito na matriz urbana com o n.º 

894, da União das freguesias de Calvão e Soutelinho da Raia.--------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Licença para obras n.º472/87, para construção de uma habitação 

unifamiliar de cave, r/chão e andar com a área de 477,92 m2”.-------- 

2.2- Licença para obras n.º 396/94, para construção de “anexos para 

arrumos, com a área de 104,50 m2”.----------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Certidão das Finanças; -------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra;----------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5.000;---------------------------- 

- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ 

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

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico;------------------------------------------------------------ 

- Quadro de áreas/ficha de medição;---------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Termo de responsabilidade de isenção do plano de acessibilidades;-- 

- Levantamento topográfico à escala 1:500;--------------------------- 

- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à 

escala de 1: 200;---------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; -------------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade de isenção de projeto térmico;----------- 

- Fatura do telefone;------------------------------------------------ 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

                                                           
24 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 

cércea;------------------------------------------------------------- 
25 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;--- 
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- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de acústico;------------------ 

- Relatório do projeto de arranjos exteriores e respetivo termo de 

responsabilidade;--------------------------------------------------- 

- Relatório do projeto de estabilidade e respetivo termo de 

responsabilidade;--------------------------------------------------- 

- Relatório da rede de infraestruturas prediais e pluviais;---------- 

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

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por 

se reportar à legalização das obras de alteração de habitação uma 

habitação unifamiliar e da construção de anexo.---------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido, em espaço de classe 4 – espaço 

agrícola e florestal - categoria 4.3 – espaços 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 das obras de alteração de uma 

habitação unifamiliar, de cave, r/chão e andar, com a área bruta de 

construção de 420,00 m2 e da construção de anexo, com a área de 145,85 

m2. As alterações na habitação são, ao nível da compartimentação 

interior, alteração de fachada e diminuição da área bruta de construção 

e de implantação.---------------------------------------------------- 

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 2019-09-05, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”57/2019”, 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 no 

edifício principal e anexos de apoio, objeto de pedido de legalização 

das obras de alteração e construção, respetivamente.----------------- 

5.4- O edifício principal e um dos anexos, que se pretende legalizar 

as obras de alteração, são uma preexistência, pelo facto de estarem 

devidamente licenciados, em conformidade com o disposto na alínea b), 

do n.º 1, do art.º 526, do Regulamento do Plano Diretor Municipal.--- 

                                                           
26 Artigo 5º – Preexistências---------------------------------------- 

1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistências 

as actividades, explorações, instalações, edificações, equipamentos 

ou quaisquer atos que, executados ou em curso à data de entrada em 

vigor do Plano Diretor Municipal, cumpram nesse momento qualquer das 

seguintes condições:------------------------------------------------ 

a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 

termos da lei;------------------------------------------------------- 
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5.5- A habitação unifamiliar e anexos, estão inseridos, em espaço de 

classe 4 – espaço agrícola e florestal - categoria 4.3 – espaços 

agroflorestais e na subcategoria 4.3. A – espaços agroflorestais 

comuns. Em espaços agroflorestais comuns, na recuperação ou 

reconversão de usos de edifícios preexistentes, não se exige o disposto 

no n.º 1, do art.3727, ou seja uma área mínima de 20 000m2 (fora da 

área de proteção á zona urbana de Chaves), mas terão de ser cumpridas 

as disposições constantes no n.º 2, alíneas a) e c) do mesmo artigo, 

sendo admissível em tais casos, uma ampliação da área edificada, até 

ao máximo de 20%, da área da edificação preexistente.---------------- 

5.6- Deste modo, dispõe de uma área de ampliação, não superior a 20%, 

o que implica que, dispõe da área de 20% X 582,42 m2 = 116,48 m2, 

constatando-se, pelas plantas apresentadas e por vistoria realizada 

ao imóvel, em 05 de Setembro de 2019, que pretende legalizar uma 

ampliação de área de 87,93 m2, constata-se que verifica a condição, 

estabelecida no Regulamento do Plano Diretor Municipal.-------------- 

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 

                                                           

b) Estarem licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade 

competente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as 

respetivas licenças, aprovações ou autorizações não tenham caducado 

ou sido revogadas ou apreendidas.------------------------------------ 
27 Artigo 37º – Edifícios destinados a habitação--------------------- 

1 - Só poderão ser autorizadas novas edificações destinadas a habitação 

que se localizem em parcelas para as quais seja apresentada prova 

documental de que a área da parcela é de pelo menos 40 000 m2 ou 20 

000 m2, conforme se localize, respectivamente, dentro da área de 

protecção à zona urbana de Chaves delimitada na planta de ordenamento 

ou fora daquele área.------------------------------------------------ 

2 - Verificada a condição expressa no número anterior e ainda os 

requisitos gerais estipulados no Nº 2 do artigo 35º, as edificações a 

autorizar deverão obedecer às seguintes regras:---------------------- 

a) O conjunto edificado poderá albergar uma só habitação unifamiliar; 

b) A área bruta de construção máxima admissível para o conjunto 

edificado é a que corresponde à aplicação do Ic = 0,05 m2/m2 à área da 

parcela;------------------------------------------------------------ 

c) O conjunto edificado tem de garantir um afastamento mínimo de 200 

m a qualquer instalação agro-pecuária já existente, salvo se esta se 

situar dentro da própria parcela e estiver devidamente licenciada;--- 

d) As edificações novas implantar-se-ão a uma distância mínima de 10 

m de qualquer estrema de parcela;------------------------------------ 

e) As edificações novas não poderão ultrapassar a altura de 7,5 m;--- 

f) A área total do solo impermeabilizado pelas edificações, anexos, 

pátios e outros recintos exteriores pavimentados não poderá exceder 

8% da área da parcela integrada nesta classe.------------------------ 

3 - As condições estipuladas no Nº 1 não são exigíveis quando se trate 

de edificações para habitação promovidas por entidades públicas e que 

se destinem a responder às próprias necessidades de exploração ou 

salvaguarda dos recursos agro-florestais.---------------------------- 

4 - Na recuperação ou reconversão de usos de edifícios preexistentes 

não se exige a verificação do disposto no Nº 1, mas terão de ser 

cumpridas as disposições constantes das alíneas a) e c) do Nº 2, sendo 

admissível em tais casos uma ampliação da área edificada até ao máximo 

de 20% da área de edificação preexistente.--------------------------- 
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autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados.---------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1- Não há lugar ao pagamento, de taxas de infraestruturas 

urbanísticas, pelo facto de já terem sido pagas com a licença de 

construção inicial - Alvará de obras de construção n.º 472/87.------- 

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 correspondem ao valor de 

147,93 euros.------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 147,93 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas), do anexo I. ------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

8.1- Considerando, que as edificações, objeto de legalização das obras 

de alteração e ampliação, encontram-se em bom estado de conservação 

interior e exteriormente e não necessitam de obras de correção ou 

adaptação.---------------------------------------------------------- 

8.2- A edificação é servida por arruamento público, em betuminoso, 

possui ligação á rede pública de água e as águas residuais são 

conduzidas a uma fossa séptica.-------------------------------------- 

8.3- Trata-se de edificações preexistentes, licenciadas em 1987 e 

1994, com obras de ampliação inferior a 20% da área preexistente, pelo 

que respeita, o disposto no n.º4, do artigo 37.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves. ---------------------------------- 

8.4- Considerando, que as obras de alteração e construção, para o 

conjunto edificado, a legalizar, cumprem o especificado nas alíneas 

a) e c), do n.º 2, do artigo 37.º, do Regulamento do Plano Diretor 

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

8.5- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, o titulo a emitir será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.---- 

8.6- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa 

ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação 

excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma 

operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não 

é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à 

apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa 

ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a 

celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida 

a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor 

opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade, 

embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo 

urbanístico em causa, tendente a legalização da construção.---------- 

8.7- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que 

vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando 

a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as 

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

8.7.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros;------------------------------------------------------- 

8.7.2 – Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada; --------- 

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:------------------------------------------------------ 

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 

c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de alteração da habitação unifamiliar e da 

construção de anexo, o interessado deverá, nos termos do preceituado 

no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização 

e da Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do 

respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com 

o n.º 5, do artigo 73.º- C, do mesmo preceito regulamentar;---------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2):---------------------------------------------------------- 

- Habitação unifamiliar, sem aumento de área;------------------------ 

- Anexo com a área de 78 m2;----------------------------------------- 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 

 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV 

EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE 

ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras de edificação       

n.º11 
Anexo de apoio 87,93 m2 1,05 € 92,33€ 

Art.76,n.º6 
Vistoria  55,60€ 55,60 € 

  TOTAL      147,93 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………………∑ 147,93 € ---------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 16.09.2019:--------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, 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 (Obras de alteração de uma habitação 

unifamiliar, licenciada a coberto dos alvarás n.º 472/87 e 396/94 e 

de construção de um anexo de apoio à mesma, sitos marginalmente à E.M. 

507, na União de Freguesias de Calvão e Soutelinho da Raia) e o 

concomitante reconhecimento de que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respectivo alvará de 
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autorização de utilização dos imóveis em causa, nos termos e para os 

efeitos preconizados nos itens 7, 8 e 9, deste documento.------------ 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 17.09.2019.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.16. OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ N.º 21/87, PEDIDO 

DE ALTERAÇÃO – PROCESSO N.º 35/94 – FERNANDO MANUEL ALVES SILVA – RUA 

MADRE MARIA DO AQUINO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E 

SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DA SRA. ARQ.ª SUSANA FERNANDES DATADA DE 16.09.2019. ---------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO/ENQUADRAMENTO--------------------------------------- 

1.1. O Sr. Fernando Manuel Alves Silva, através do requerimento nº 
794/19, referente ao processo nº 35/94, veio solicitar uma “alteração 

à licença de operação de loteamento”, do lote nº 12 do loteamento com 

alvará nº 21/87, localizado na rua Madre Maria do Aquino nº 5, na 

freguesia de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, na qualidade de 

proprietário do referido lote.--------------------------------------- 

1.2. A coberto do requerimento nº 1065/19 o requerente veio juntar 
elementos ao processo no seguimento da informação técnica nº 

732/SCOU/2019, com despacho superior de 6/5/2019.-------------------- 

1.3. Nesse seguimento, o pedido foi objeto de projeto de decisão de 
indeferimento, conforme despacho do Sr. Vereador de 26/06/2019, no 

seguimento da informação técnica nº 1056/SCOU/2019, uma vez que com o 

pedido para reconfigurar o lote nº 12, reconfigurava igualmente os 

lotes adjacente e pelos documentos entregues não estava garantida a 

legitimidade para proceder a essa alteração.------------------------- 

1.4. Pelo requerimento nº 1682/19, o requerente veio proceder à 

entrega de novos elementos ao processo, o que motiva a presente 

informação.--------------------------------------------------------- 

2. INSTRUÇÃO------------------------------------------------------ 

2.1. Pelo requerimento nº 1682/19, veio juntar os seguintes elementos 
ao processo:-------------------------------------------------------- 

a) Declaração de responsabilidade de conformidade entre papel e 

formato digital (Eng. António José Afonso Durão Branco);------------- 

b) CD;------------------------------------------------------------ 

c) Declaração, enquanto proprietários, dos lotes nº 11 e nº 13, 

autorizando a reconfiguração do lote nº 12 e consequentemente dos 

seus;--------------------------------------------------------------- 

d) Termos de responsabilidade do coordenador de projeto e do autor 

do projeto (Eng. António José Afonso Durão Branco);------------------ 

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

f) Ficha de lote nº 11, 12 e 13,---------------------------------- 

g) Plantas de síntese geral e parcial.---------------------------- 

3. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------- 

3.1. Analisando os elementos apresentados, o requerente entregou 

declaração de autorização dos proprietários dos lotes nº 11 e nº 13.-  

3.2. Apresenta igualmente uma planta de síntese geral e ainda uma 
outra incidindo sobre os três lotes, onde, para além de alterar a 

configuração geométrica dos três lotes, propõe ainda a definição de 

especificações para os três lotes, como área de implantação, área de 
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construção, a sua implantação em planta, nomeadamente de anexos, entre 

outras.------------------------------------------------------------- 

3.3. Pese embora, não se ponha em causa as declarações de autorização 
entregues, parece que deverão ser completadas com certidões da 

conservatória do registo predial que ateste a propriedade dos lotes 

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

3.4. Por outro lado, ao prever a alteração, nomeadamente das 

especificações do lote nº 11 e nº 13, entende-se que o pedido deveria 

vir formulado/requerido pelos proprietários dos lotes abrangidos e não 

na qualidade em que se apresentam.----------------------------------- 

3.5. Face ao exposto, considera-se que o pedido formulado não está em 
condições de merecer aprovação.-------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 

4.1. Nesse sentido, coloca-se à consideração superior, manter o 

sentido de decisão de indeferimento do pedido apresentado.----------- 

4.2. De forma a poder proceder à alteração às especificações do alvará 
de loteamento em causa, sugere-se que, caso entendam, se entregue novo 

pedido requerido pelos proprietários de todos os lotes abrangidos pela 

alteração com a instrução respetiva.--------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 16.09.2019:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados nas 

alíneas 3.4 e 3.4 do item “3 – Caracterização e Análise do Pedido” da 

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

um projecto de decisão administrativa conducente ao indeferimento do 

pedido de alterações à licença de loteamento em presença, a qual foi 

titulada pelo alvará n.º 21/87, nos termos e para os efeitos 

preconizados no item “4. Proposta de Decisão”, deste documento. Neste 

contexto, e atento o disposto nos artigos 121.º e 122.º, do Decreto-

Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, dever-se-á, de seguida, notificar o 

requerente, por escrito, para, querendo, vir a processo, num prazo de 

dez dias, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido do projecto de 

decisão acima pré-anunciado.----------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 17.09.2019.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.17. PROPOSTA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO 

E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ARQ.ª ANA ISABEL AUGUSTO DATADA 

DE 23.09.2019.------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA--------------------------- 

1. A presente informação visa levar ao conhecimento superior as 

razões de facto e de direito que justificam a prorrogação do prazo de 

conclusão do procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, de acordo com o previsto no n.º 6 do artigo 76.º do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) aprovado pelo 

DL n.º 80/2015, de 14 de maio.--------------------------------------- 
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2. A prorrogação do prazo é necessária uma vez não ser possível a 

sua conclusão no prazo determinado por deliberação da Câmara 

Municipal, tomada em reunião pública realizada no dia 23 de agosto de 

2018, tendo por base o despacho praticado pelo Sr. Vice-Presidente da 

Câmara, Dr. Francisco Melo, sobre a Informação/Proposta N.º 

25/SPMOT/2018, de 2 de agosto, da Divisão de Gestão e Ordenamento do 

Território, consubstanciada no estabelecimento do prazo de conclusão 

do plano para o dia 7 de outubro de 2019.---------------------------- 

II – FUNDAMENTAÇÃO--------------------------------------------------- 

1. Em conformidade com o disposto no n.º 6 do artigo 76.º do Regime 

Jurídico de Instrumentos de Gestão Territorial aprovado pelo DL n.º 

80/2015, de 14 de maio, o prazo de elaboração dos planos municipais 

pode ser prorrogado, por uma única vez, por um período máximo igual 

ao previamente estabelecido.----------------------------------------- 

2. Tendo em vista o cumprimento desta norma, a presente proposta 

visa a obtenção de uma deliberação consubstanciada na prorrogação do 

prazo de conclusão do plano, sendo que o atual quadro legal em vigor 

fixa o limite temporal de 13 de julho de 2020 para a conclusão dos 

procedimentos de atualização dos planos, por aplicação das seguintes 

normas combinadas:-------------------------------------------------- 

a) Segundo o estabelecido no artigo 78.º da Lei de Bases da Política 

Pública de Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo, aprovada pela 

Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto, o conteúdo dos planos especiais de 

ordenamento do território em vigor deve ser transposto, nos termos da 

lei, para o plano diretor intermunicipal ou municipal e outros planos 

intermunicipais ou municipais aplicáveis à área abrangida pelos planos 

especiais, até 13 de julho de 2020;---------------------------------- 

b) De acordo com o disposto nos n.os 5 e 6 do artigo 46.º da Lei de 

Bases mencionada, a falta de iniciativa, por parte dos municípios, 

tendente a desencadear o procedimento de atualização do plano 

municipal implica a suspensão das normas do plano territorial 

intermunicipal ou municipal que deveriam ter sido alteradas, não 

podendo na área abrangida, haver lugar à prática de quaisquer atos ou 

operações que impliquem a alteração do uso do solo, enquanto durar a 

suspensão, assim como a rejeição de candidaturas de projetos a 

benefícios ou subsídios outorgados por entidades ou serviços públicos 

nacionais ou comunitários, bem como a não celebração de contratos-

programa, até à regularização da situação;--------------------------- 

c) Por outro lado, nos termos previstos no artigo 82.º da Lei de 

Bases citada, em articulação com o artigo 199.º do RJIGT, os planos 

municipais ou intermunicipais devem, no prazo máximo de 5 anos após a 

entrada em vigor deste último diploma, incluir as regras de 

classificação e qualificação previstas neste diploma, sob pena de 

suspensão das normas do plano territorial que deveriam ter sido 

alteradas, não podendo, na área abrangida e enquanto durar a suspensão, 

haver lugar à prática de quaisquer atos ou operações que impliquem a 

ocupação, uso e transformação do solo.------------------------------- 

3. Tendo em consideração o atual desenvolvimento do procedimento de 

revisão do plano e a recente apresentação da reprogramação28 dos 

trabalhos pendentes por parte da equipa responsável pela sua 

elaboração, está prevista a conclusão da versão final do plano (após 

realização do período de discussão pública e em condições de ser 

aprovada pela Assembleia Municipal) em finais do mês de junho de 2020, 

                                                           
28 Documento em anexo à presente informação para o devido 

conhecimento.------------------------------------------------------- 
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para efeitos de cumprimento do prazo máximo estabelecido no quadro 

legal em vigor – 13 de julho de 2020. ------------------------------- 

4. No que respeita à situação dos trabalhos, junto se anexa cópia 

da Informação/Proposta N.º 25/SPMOT/2019, de 3 de julho, onde se 

descreve o estado de execução dos mesmos e a dificuldade de conclusão 

da proposta de plano devido ao desenvolvimento moroso dos estudos 

setoriais. --------------------------------------------------------- 

5. Em síntese, o procedimento de revisão do PDM de Chaves ainda se 

encontra numa fase de desenvolvimento de dossiês/estudos setoriais 

relacionados com a Reserva Ecológica Nacional (REN) e com a Reserva 

Agrícola Nacional (RAN), sendo que o dossiê relacionado com o 

Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga de Chaves (AHVC) já obteve 

parecer favorável da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural no pretérito dia 28 de maio, no que concerne às exclusões de 

áreas do regadio para integração em solo urbano.--------------------- 

6. No âmbito dos estudos setoriais, salienta-se a dificuldade no 

desenvolvimento do estudo relativo à nova delimitação REN a nível 

municipal, o qual ainda se encontra na fase de delimitação da REN 

Bruta, de acordo com Orientações Estratégicas de Âmbito Nacional e 

Regional (OEANR), aprovadas pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 81/2012, de 3 de outubro e retificadas pela Declaração de 

Retificação n.º 71/2012, de 30 de novembro, para efeitos do disposto 

no n.º 3 do artigo 5.º do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional 

(enquadramento legal e metodológico que não estava previsto no âmbito 

do contrato inicial de elaboração da revisão do PDM de Chaves).------ 

7. A primeira versão deste estudo foi enviada à CCDR-N a coberto do 

Ofício N.º 4998, com a N/Ref. 399/DGOT/2018, de 17-09-2018, tendo sido 

objeto de análise por parte desta entidade, traduzida no parecer 

enviado através do Ofício com a S/Ref. OF_DOGET_PAE_14993/2018 DSOT-

IGT_55/2018, de 23-11-2018, a sugerir diversas correções e 

ajustamentos.------------------------------------------------------- 

8. Em 16 de abril do ano corrente foi enviado o Ofício N.º 1722, 

com a N/Ref. 134/DGOT/2019 à CCDR-N, com a segunda versão da proposta 

de delimitação da REN Bruta, para efeitos de análise e emissão de 

parecer por parte desta entidade, o qual veio a ser emitido em 14-05-

2019, consubstanciando mais uma série de recomendações, correções e 

ajustamentos à proposta de delimitação da REN Bruta, na solicitação 

de estudos adicionais e na comunicação do envio, à equipa responsável 

pela revisão do plano, de um ficheiro com a simbologia a utilizar na 

proposta de delimitação.--------------------------------------------- 

9. Tendo em consideração que a proposta da REN Bruta ainda não 

correspondia aos requisitos exigidos pela CCDR-N, a equipa técnica 

responsável pela sua elaboração apresentou a terceira versão da REN 

Bruta no pretérito dia 13 de setembro, tendo sido enviada à CCDR-N, a 

coberto do Ofício n.º 3425, com a N/Ref.ª 322/DGOT/2019, de 17 de 

setembro, para efeitos de nova apreciação por parte desta entidade.-- 

10. Ainda no que respeita à REN, informa-se sobre a recente 

publicação do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, que procedeu 

à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto (que 

estabelece o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional), alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, pelo Decreto-Lei n.º 

96/2013, de 19 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio 

(RJIGT).------------------------------------------------------------ 

11. Para além das alterações e das atualizações incorporadas, este 

diploma procedeu também à revogação da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro, que estabeleceu as Orientações 

Estratégicas de Âmbito Nacional e Regional que consubstanciam as 
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diretrizes e os critérios para a delimitação das áreas integradas na 

REN a nível municipal e segundo as quais está a ser delimitada a REN 

Bruta de Chaves.----------------------------------------------------- 

12. Apesar de a proposta de ordenamento prévio da revisão do PDM 

estar praticamente estabilizada, com o destino básico do solo 

globalmente definido e assente na distinção fundamental entre as 

classes de solo urbano e rústico e respetivas categorias e 

subcategorias, está ainda dependente da sua validação no contexto dos 

dossiês setoriais e de algumas diretrizes políticas municipais.------ 

13. No último ano, a proposta de ordenamento prévio tem sofrido 

alterações particularmente nas folhas F e J, em resultado das diversas 

versões da proposta de exclusão de áreas do regadio para integração 

em solo urbano, cuja última versão, mais minimalista e datada de março 

deste ano, obteve finalmente a aprovação da respetiva entidade de 

tutela. ------------------------------------------------------------ 

14. No que concerne à classificação e à qualificação do solo, 

destaca-se a recente opção superiormente adotada no sentido da 

classificação do solo como urbano em todos os aglomerados que 

constituem áreas periurbanas da cidade, bem como a classificação como 

solo rustico dos restantes aglomerados de natureza dominante rural, a 

qualificar na categoria de «aglomerados rurais».--------------------- 

15. No que respeita à cartografia vetorial à escala 1:10000 do 

concelho de Chaves (inicialmente homologada por Despacho do Diretor-

Geral do Território de 5 de agosto de 2014, relativa ao Processo n.º 

288), em utilização no procedimento de revisão do Plano Diretor 

Municipal, informa-se que a Direção-Geral do Território procedeu à 

renovação da sua homologação por despacho de 30 de julho deste ano, 

de acordo com a proposta apresentada por este município a coberto do 

Ofício n.º 1626 com a N/Ref. 120/DGOT/2019, de 4 de abril.----------- 

16. Finalmente, importa também informar que a deliberação sobre a 

prorrogação do prazo de conclusão do plano deverá ser tomada em reunião 

pública da Câmara Municipal, para efeitos de cumprimento do disposto 

no n.º 7, do artigo 89.º do RJIGT e deverá ser objeto de publicidade, 

nos termos previstos neste diploma, com as devidas adaptações.------- 

I. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO--------------------------------- 

1. Atentas as razões de facto e de direito enunciadas, sou a propor 

que a presente proposta seja submetida à próxima reunião pública da 

Câmara Municipal, para obtenção de uma deliberação consubstanciada na 

prorrogação da data de conclusão do procedimento de revisão do PDM de 

Chaves para o dia 13 de julho de 2020, de acordo com o previsto sobre 

a matéria no n.º 6 do artigo 76.º e no n.º 7 do artigo 89.º, ambos do 

RJIGT, bem como nas normas combinadas mencionadas no ponto 2 do 

capítulo II desta informação.---------------------------------------- 

2. Caso a presente proposta venha a merecer acolhimento, sou a 

propor a adoção das seguintes diligências complementares, no que 

respeita à divulgação da deliberação em causa:----------------------- 

a) Comunicação à CCDR-N, enquanto entidade que preside à Comissão 

Consultiva responsável pelo acompanhamento da revisão do PDM de 

Chaves, mediante a expedição de um Ofício e sua disponibilização na 

plataforma colaborativa gerida pela CCDR-N29, de acordo com o previsto 

nas subalíneas i) e ii), da alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º da 

Portaria n.º 277/2015, de 10 de setembro30, com as devidas adaptações; 

                                                           
29 Em http://212.55.137.35:8083/PMOT/ccdrn.-------------------------- 
30 Portaria que regula a constituição, a composição e o funcionamento 

das comissões consultivas da elaboração e da revisão do Planos 

Diretores Intermunicipais e Municipais, nos termos do RJIGT.--------- 

http://212.55.137.35:8083/PMOT/ccdrn
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b) Publicitação de um Aviso no sítio de Internet e nos locais de 

atendimento do Município de Chaves, de acordo com o estabelecido no 

artigo 192.º do RJIGT.----------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 24.09.2019:--------------- 

Visto. Concordo. Em face das razões de facto e de direito 

circunstancialmente expressas no item “2. Fundamentação” deste 

documento, sou a propor que superiormente seja proferido competente 

despacho, no sentido de o Órgão executivo municipal vir a adoptar uma 

deliberação conducente à prorrogação da data de conclusão do 

procedimento de Revisão do Plano Diretor Municipal em curso, para o 

dia 13 de julho de 2020, nos termos e para os efeitos enunciados no 

item “III – da Proposta em sentido estrito” da presente informação. À 

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

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

DE 2019.09.24. ------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.18. AMPLIAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DE CHAVES – PROCESSO N.º 721/19 

– MUNICÍPIO DE CHAVES – LUGAR DE CAMPO QUEIMADO, FREGUESIA DE OUTEIRO 

SECO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA 

SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 24.09.2019.------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Município de Chaves está a preparar uma candidatura no âmbito do 

Programa Operacional Regional do Norte - NORTE 2020- Aviso n.º Norte-

53-2019-11- APOIO À LOCALIZAÇÃO DE EMPRESAS, com vista a ampliação do 

Parque Empresarial de Chaves, em Outeiro Seco.----------------------- 

Para o efeito, o município tem de levar a cabo uma operação urbanística 

consubstanciada numa operação de loteamento com obras de urbanização, 

no citado Parque Empresarial de Chaves, numa área localizada 

imediatamente a norte da Plataforma Logística.----------------------- 

II – LOCALIZAÇÃO----------------------------------------------------- 

Os terrenos objeto de intervenção localizam-se no Lugar de Campo 

Queimado, em Outeiro Seco, Freguesia de Outeiro Seco, em Chaves.----- 

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

3.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicáveis-------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 721/19 

situa-se de acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, em 

solos da Classe 2 - Espaços Industriais, cujas regras de uso, ocupação 

e transformação do solo estão estabelecidas no artigo 29.º-A do 

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

De acordo com a planta de condicionantes, sobre o terreno impendem 

servidões e restrições de utilidade pública originadas por uma linha 

de água (que atravessa o terreno) e por Reserva Agrícola Nacional (na 

parte nascente do terreno).------------------------------------------ 

Considerando que no passado dia 17 de Março de 2010, foi publicado em 

Diário da República, 2ª série, através de Aviso n.º 5569/2010, a 

Alteração do Plano Diretor Municipal de Chaves, pelo que passaram a 

ser válidas as novas regras de edificabilidade aí preconizadas para a 

operação urbanística em causa e que se mantêm na Alteração e 
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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.--------------------------------------------------------- 

3.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação---------------------------------------------------------- 

O pedido enquadra-se no disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º 

do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), e ulteriores alterações.- 

IV- CARACTERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------------- 

Com o presente pedido, o município pretende levar a efeito uma operação 

Urbanística de loteamento com obras de urbanização, consubstanciada 

numa proposta urbanística com as seguintes características:---------- 

- Área total do prédio abrangido pela operação de loteamento – 160 

237,03 m2;---------------------------------------------------------- 

- Área total do prédio a lotear – 102 589,45m2;---------------------- 

- Número de lotes – 3 unidades;-------------------------------------- 

- Área de lotes – 86 231,47m2;--------------------------------------- 

- Destino – Industria ou Armazéns;----------------------------------- 

- Área total de Implantação máxima – 37 533,75;---------------------- 

- Área total de construção máxima – 41 000,00;----------------------- 

- Volume de construção máximo –  450 405,00m2;----------------------- 

- Índice de construção – 0,40m2/m2;---------------------------------- 

- Percentagem de solo impermeável máximo – 70,00%-------------------- 

- Cedências ao domínio público do Município – 16 357,98m2------------ 

Espaços verdes e de utilização coletiva 8 665,08m2 

Infraestruturas viárias 7 692,90m2 

Equipamentos públicos 0,00m2 

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

5.1 Através do requerimento n.º 1994/19, o Município de Chaves pretende 

levar a efeito uma operação urbanística- Loteamento com Obras de 

Urbanização, no lugar de Campo Queimado, em Outeiro Seco.------------ 

5.2- Do pedido formulado refere-se a uma operação urbanística 

promovida pela autarquia, pelo que está isenta de controlo prévio, 

conforme o preceituado na alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º do RJUE.-- 

Artigo 7.º Operações urbanísticas promovidas pela Administração 

Pública------------------------------------------------------------- 

1 — Estão igualmente isentas de controlo prévio:--------------------- 

a) As operações urbanísticas promovidas pelas autarquias locais e suas 

associações em área abrangida por plano municipal ou intermunicipal 

de ordenamento do território----------------------------------------- 

5.3 - No entanto, apesar de estar isenta de controlo prévio, deve 

cumprir as normas legais e regulamentares que lhe são aplicáveis, face 

ao disposto no n.º 6 no artigo 7.º do RJUE.-------------------------- 

Artigo 7.º Operações urbanísticas promovidas pela Administração 

Pública------------------------------------------------------------- 

6 — A realização das operações urbanísticas previstas neste artigo 

deve observar as normas legais e regulamentares que lhes forem 

aplicáveis, designadamente as constantes de instrumento de gestão 

territorial, do regime jurídico de proteção do património cultural, 

do regime jurídico aplicável à gestão de resíduos de construção e 

demolição, e as normas técnicas de construção.----------------------- 

5.4 – No estrito cumprimento dos instrumentos de gestão territorial, 

foi respeitado o descrito no artigo 29.º-A do regulamento do P.D.M., 

bem como o disposto no Anexo 5, conforme consta da memória descritiva 

e justificativa do projeto de arquitetura apresentado.--------------- 

ANEXO N.º 5 Unidades Operativas do Parque Empresarial de Chaves------ 
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(a que se refere o artigo 29.º -A)----------------------------------- 

1 — Âmbito territorial----------------------------------------------- 

1.1 — O Parque Empresarial de Chaves (PEC) corresponde à área 

territorial 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), e por duas áreas de urbanização 

programada enquadradas em duas Unidades Operativas, designadamente:-- 

a) Unidade Operativa 5 — Área de Ampliação da Plataforma Logística de 

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

b) Unidade Operativa 6 — Área de Ampliação do Parque de Atividades de 

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

2 — Unidade Operativa 5 — Área de Ampliação da Plataforma Logística 

de Chaves----------------------------------------------------------- 

2.2 — Indicadores e Parâmetros Urbanísticos:------------------------- 

a) Os usos admitidos são os relacionados com as atividades previstas 

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

armazenagem, podendo admitir -se usos relacionados com a instalação 

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

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

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

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

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

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

5.5- O presente pedido consubstancia uma ampliação do Parque 

Empresarial existente, e abrange uma área total de 160 237,03 m2. Esta 

área provém da junção de vários artigos, por forma a criar três lotes 

e uma área sobrante.------------------------------------------------- 

5.6- Quadro sinóptico da operação de loteamento --------------------- 

Especificações do alvará de loteamento retratadas no quadro sinóptico  

N.º do 

Lote 

Área do 

Lote (m2) 

Finalidade Área de 

Implanta

ção 

Máxima 

(m2) 

Área de 

Construção 

Máxima 

(m2) 

Nº. de 

Pisos 

(Máximos

) Abaixo 

da cota 

de 

soleira 

Nº. de 

Pisos 

(Máximos) 

Acima da 

cota de 

soleira 

N.º de Lugares 

de 

Estacionamento 

1 50 330,54 
Indústria 

ou armazéns 

24 

000,00 
26 000,00 1 2 260 

2 19 635,20 
Indústria 

ou armazéns 
7 139,25 8 000,00 1 3 80 

3 16 265,73 
Indústria 

ou armazéns 

6 

3940,50 
7 00000 1 3 70 

TOTAL 86 231, 47  
37 

533,75 
41 000,00   410 

 

5.7- De acordo com a memória descritiva e justificativa do presente 

loteamento, constata-se que o terreno a lotear possui uma área total 

de 160 237,03 m2. Esta área divide-se em 3 lotes, conforme o descrito 

no ponto 4.6, e uma área designada como Área Sobrante com 57 647,58 

m2.----------------------------------------------------------------- 

5.8- A operação urbanística possui ainda área de 16 357,98 m2, a qual 

se destina a áreas de cedência ao domínio publico, que engloba espaços 

verdes e de utilização coletiva e infraestruturas.------------------- 

5.9- Relativamente à titularidade dos prédios em causa, encontra-se 

anexo um quadro com a identificação dos mesmos, sobre os quais incidirá 

a operação de loteamento com obras de urbanização, sendo certo que o 
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Município, apesar de ainda não se encontrar investido do direito de 

propriedade, tem acordo escrito (contrato promessa de compra e venda) 

para implementar a operação em causa.-------------------------------- 

5.10- Analisando os vários documentos que constam do quadro acima 

referido, verifica-se que as áreas que constam da matriz não são as 

mesmas que se encontram no levantamento topográfico. No entanto e de 

acordo com indicação superior, foi acordado que para efeito de análise 

processual se teriam em consideração as áreas constantes do 

levantamento topográfico realizado.---------------------------------- 

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

Considerando que o terreno objeto de intervenção possui áreas 

incluídas na RAN e para as quais foi solicitado parecer (OF. N.º 

58/DPM/2019) de 17/09, bem como a autorização para utilização não 

agrícola de solo de 20 017,64 m2 conforme (OF. N.º 60/DPM/2019) de 

17/09.-------------------------------------------------------------- 

Considerando que o terreno objeto de intervenção colide com uma linha 

de água, a qual é objeto de deslocalização, e para a qual foi 

solicitado parecer à APA (OF. N.º 59/DPM/2019) de 17/09.------------- 

Considerando que o pedido da operação de loteamento e as obras de 

urbanização em análise, apresenta uma área superior a 4 ha, face ao 

disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 22.º do RJUE, e alínea a) do 

n.º 2 do artigo 7.º do RMUE, a operação urbanística encontra-se sujeita 

a previa discussão pública.------------------------------------------ 

Artigo 22.º Consulta pública----------------------------------------- 

1 — Os municípios podem determinar, através de regulamento municipal, 

a prévia sujeição a discussão pública do licenciamento de operações 

de loteamento com significativa relevância urbanística.-------------- 

2 — A consulta prevista no número anterior tem sempre lugar quando a 

operação de loteamento exceda algum dos seguintes limites:----------- 

a) 4 ha;------------------------------------------------------------- 

Considerando ainda, que a operação de loteamento e as obras de 

urbanização, em virtude de se tratar de uma operação urbanística isenta 

de controlo prévio, a duração da discussão pública é de 15 dias, 

conforme o preceituado no n.º 5 do artigo 7.º do RJUE.--------------- 

Artigo 7.º Operações urbanísticas promovidas pela Administração 

Pública------------------------------------------------------------- 

5 — As operações de loteamento e as obras de urbanização promovidas 

pelas autarquias locais e suas associações ou pelo Estado, em área não 

abrangida por plano de urbanização ou plano de pormenor, são submetidas 

a discussão pública, nos termos estabelecidos no regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial, com as necessárias adaptações, 

exceto no que se refere aos períodos de anúncio e de duração da 

discussão pública que são, respetivamente, de 8 e de 15 dias.-------- 

O período de consulta pública é aberto através de edital a afixar nos 

locais de estilo e no local da pretensão e a divulgar no site 

institucional do Município de Chaves e tem a duração máxima de 15 

dias.--------------------------------------------------------------- 

Considerando que o processo se encontra instruído com os elementos 

mencionados na Portaria 113/2015, de 22 de Abril, e com o Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE).------------------------ 

Considerando que o terreno a lotear cumpre as áreas de cedências 

impostas nas normas legais e regulamentares, nomeadamente o 

Regulamento do PDM, nos artigos 20.º a 23.º, conforme consta da memória 

descritiva e justificativa do processo.------------------------------ 

Considerando que a operação urbanística consubstancia a divisão 

fundiária do terreno em 3 lotes e uma área designada como sobrante com 

uma área total de 160 237,03 m2, pelo que está sujeita a Avaliação de 



                                                                F. 92 

                                                                  _____________________ 
 

Impacte Ambiental (AIA), conforme o disposto na alínea b) no n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.--------- 

Artigo 1.º Objeto e âmbito de aplicação------------------------------ 

4 — São ainda sujeitas a AIA, nos termos do presente decreto -lei:--- 

b) Qualquer alteração ou ampliação de projetos enquadrados nas 

tipologias do anexo I ou do anexo II, já autorizados, executados ou 

em execução e que não tinham sido anteriormente sujeitos a AIA, quando 

i) Tal alteração ou ampliação, em si mesma, corresponda ao limiar 

fixado para a tipologia em causa;------------------------------------ 

A operação urbanística em causa, apesar de ser materializada como uma 

operação independente, está inserida numa área de acolhimento 

empresarial, afeta à instalação de atividades industriais, comerciais 

e de serviços. Esta área de acolhimento empresarial é contígua a 

espaços pré-existentes da mesma natureza, pelo que o licenciamento se 

encontra sujeito a um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA), respeitando o disposto no artigo 1.º e no n.º 10 do anexo II 

do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que estabelece o 

Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA).----------- 

10 — Projetos de infraestruturas------------------------------------- 

a) Projetos de loteamento, parques industriais e plataformas 

logísticas.--------------------------------------------------------- 

AIA obrigatória:---------------------------------------------------- 

Parques industriais ≥ 20 ha.----------------------------------------- 

Loteamentos industriais com área ≥ 20 ha.---------------------------- 

Plataformas logísticas ≥ 15 ha.-------------------------------------- 

AIA obrigatória:---------------------------------------------------- 

Limiares previstos para o caso geral.-------------------------------- 

Análise caso a caso:------------------------------------------------- 

Todos os que não se encontrem abrangidos pelos limiares definidos para 

o caso geral.-------------------------------------------------------- 

Considerando que ainda não consta do processo o Estudo de Impacte 

Ambiental que será objeto de procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental, nos termos previstos no RJAIA, o qual está em fase conclusão 

para efeitos de submissão do pedido junto da respetiva autoridade de 

AIA.---------------------------------------------------------------- 

Considerando que a aprovação da operação de loteamento em causa, que 

consubstancia, numa primeira fase, a divisão fundiária do terreno, 

está sujeita à consulta pública nos termos acima referidos. Esta 

consulta pública só seria efetuada, após a emissão de todos os 

pareceres, autorizações ou aprovações emitidas por todas as entidades, 

conforme o preceituado no n.º 1 do artigo 7.º do RMUE.--------------- 

Artigo 7.º Consulta Pública de operações de loteamento--------------- 

1 — A consulta pública prevista no n.º 2, do artigo 22.º e no n.º 2, 

do artigo 27.º, ambos do RJUE, é promovida no prazo de 15 dias a contar 

da data da receção do último dos pareceres, autorizações ou aprovações 

emitidos pelas entidades exteriores ao município ou após o termo do 

prazo para a sua emissão.-------------------------------------------- 

No entanto, tendo em consideração que a aprovação da divisão fundiária 

do solo constitui condição prévia para a submissão da candidatura ao 

referido aviso, poder-se-á sob condição de aprovação da operação 

urbanística em causa, promover a consulta pública, antes da receção 

de todos os pareceres, com a salvaguarda de respeitar esses mesmos 

pareceres, autorizações ou aprovações das entidades intervenientes no 

licenciamento.------------------------------------------------------ 

VII- CONCLUSÕES----------------------------------------------------- 

Em virtude do Município de Chaves ter elaborado uma candidatura no 

âmbito do Programa Operacional Regional do Norte- NORTE 2020- Aviso 
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n.º Norte-53-2019-11- APOIO À LOCALIZAÇÃO DE EMPRESAS, e tendo sido 

consultadas entidades externas ao Município, as quais ainda não se 

pronunciaram, nomeadamente:----------------------------------------- 

►Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte;-------- 

►Agencia Portuguesa do Ambiente;------------------------------------- 

►Entidade Regional do Norte da Reserva Agrícola Nacional;------------ 

►Autoridade de AIA (CCDR-N)------------------------------------------ 

Face ao exposto, e dado o caráter urgente da aprovação da operação 

urbanística em causa, elaboração da candidatura ao Programa 

Operacional Regional do Norte- NORTE 2020- Aviso n.º Norte-53-2019-

11- e para cumprir os prazos estabelecidos, torna-se necessário 

submeter o processo em causa à aprovação como APROVAÇÃO CONDICIONADA 

aos pareceres favoráveis que venham a ser emitidos pelas entidades 

intervenientes no licenciamento e acima referidas.------------------- 

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

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de facto e de 

direito, julgo, salvo melhor opinião, 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 de:-------------------------------------------------- 

8.1- Propor que seja adotada a deliberação no sentido da aprovação 

condicionada aos pareceres que venham a ser emitidos pelas entidades 

externas ao município bem como a Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 

referente à operação urbanística de loteamento com obras de 

urbanização.-------------------------------------------------------- 

8.2- Propor que seja adotada deliberação no sentido de proceder à 

abertura do período de consulta pública da operação urbanística em 

causa, através de edital a afixar nos locais de estilo e no local da 

pretensão e a divulgar no site institucional do Município de Chaves, 

com período de anúncio de 8 dias e a duração da discussão pública de 

15 dias.------------------------------------------------------------ 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 18.09.2019:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados nesta 

informação, sou a propor que superiormente seja proferido competente 

despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar uma 

deliberação, nos termos do disposto no n.º 21, do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação, visando a aprovação condicionada do projecto 

de loteamento em causa, nos termos e para os efeitos preconizados no 

item “VIII – Proposta de Decisão”, deste documento.------------------ 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 25.09.2019.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.19. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – PROCESSO 

N.º 687/19 – MANUEL VIDEIRA – LUGAR DOS CARVALHOS, FREGUESIA DE VILA 

VERDE DA RAIA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª VICTÓRIA ALMEIDA DATADA DE 23.09.2019. ----- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 
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1.1 A coberto do requerimento, com registo de entrada nos serviços da 

Divisão de Gestão e Ordenamento do Território nº1886/19, em 

06/09/2019, que deu origem ao processo nº687/19, o Sr. Manuel Videira, 

na qualidade de comproprietário, vem requerer a emissão de Certidão 

de Destaque(31), que se pretende realizar no prédio rústico, com uma 

área total de 16.850 m2 e de uma área descoberta de 16.850 m2, sito em 

Carvalhos, freguesia de Vila Verde da Raia,  descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o nº 836/19990412, inscrito na matriz rústica 

sob o artigo nº967, confronta de norte com António Alvo,  de nascente 

com Estrada, de sul com Herdeiros de António Silva e de poente com 

caminho público. A posse do mencionado prédio, pela apresentação 2 de 

2000/09/12, foi inscrita a favor de Manuel Videira, de Alda Teixeira 

Rua Videira, bem como de Esperança Teixeira Rua, todos na proporção 

de 1/6, por sucessão hereditária. Posteriormente, pelas, apresentação 

1, de 2004/07/21, foi registada, a aquisição de 2/6, por compra da 

quota adquirida efetuada aos dois titulares (Orinda Teixeira Rua e 

Esperança Teixeira Rua), a favor de Manuel Videira, pela apresentação 

7 de 2007/03/06, foi registada, a aquisição de 1/6, por usucapião, a 

favor de Manuel Videira e pela ap. 1087, de 2019/08/21, foi inscrita 

a aquisição de 1/6, por compra a favor de Manuel Videira. Sendo que 

pela apresentação 13, de 2004/07/16, foi inscrito a aquisição de 1/6, 

a favor de Jovina de Jesus Parada Duro, de Eurico Duro Teixeira Rua, 

de Edite Maria Duro Rua Ferreira, de Henrique Duro Teixeira Duro.---- 

1.2 Mais se refere a instruir pedido, consta uma declaração subscrita 

pela Sra. Edite Maria Duro Rua Ferreira, na qualidade de 

comproprietária do prédio rústico em questão e pertencente a uma 

herança da qual é cabeça de casal, autorizando a desanexação do 

terreno, dando origem a 1/6 do terreno, com a área de 3.428m2, e os 

restantes 5/6, com a área de 14.211m2 e propriedade do Sr. Manuel 

Videira, ora requerente casado com Aida Teixeira Rua Videira.-------- 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO RÚSTICO----------------------------------- 

2.1 O prédio descrito na conservatória do Registo Predial de Chaves 

sob o n.º 836/19990412, da freguesia de Vila Verde da Raia, inscrito 

na matriz rústica sob o artigo 967, possui as áreas, total de 16850 

m2 e descoberta de 16850 m2, sito em Carvalhos, confronta de norte com 

António Alo, de nascente com estrada, de sul com herdeiros de António 

da Silva e de poente com caminho público;---------------------------- 

2.2 Em face da Caderneta Predial rústica emitida pelo Serviço de 

finanças de Chaves, resulta que o prédio   possui a área de 

17.639,00m2, não de 16.850,00m2, constante da descrição, inscrito na 

matriz em 1957, situado em Carvalhos, inscrito na matriz sob o artigo 

967ARV da freguesia de Vila Verde da Raia do concelho de Chaves.----- 

3. ANÁLISE DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS-------------------------------- 

Da análise da instrução do processo,  de acordo com o DL nº555/99, de 

16/12, na sua atual redação, doravante designado por RJUE, 

cumulativamente com o disposto no n.º2, do artigo 6.º(32), e do artigo 

                                                           
31 Figura de destaque, que é a divisão física de uma única parcela de 

terreno de um prédio mãe. Os destaques estão isentos de licenciamento.- 

Porém, para serem registados é necessária a emissão, por parte da 

Câmara, de uma certidão comprovativa da verificação dos requisitos do 

destaque.----------------------------------------------------------- 
32 Artigo 6.º - Isenção de controlo prévio--------------------------- 

2 — Os atos que tenham por efeito o destaque de uma única parcela de 

prédio com descrição predial estão isentos de licença desde que cumpram 

os requisitos previstos nos n.os 4 a 10, do artigo 6.º, do RJUE.----- 
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19.º(33), 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 verifica-se que o 

mesmo se encontra deficientemente instruído, nomeadamente faltam 

documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito 

que lhe confira a faculdade de realização da operação ou da atribuição 

dos poderes necessários para agir em sua representação, uma vez que 

tal comprovação não resulta diretamente da Certidão da Conservatória 

do Registo Predial de Chaves, apresentada, nomeadamente documento de 

habilitação de herdeiros da herança de Juvita de Jesus Parada Duro.-- 

4. ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------------------------- 

4.1 A pretensão em análise tem por objetivo o destaque de uma parcela 

de terreno, Parcela B, com a área de 3.427,48m2, de um prédio rústico 

com área total de 17.639,00m2 o qual, se situa em espaço da classe 4 -  

agrícolas e florestais, na subcategoria 4.3 A, espaços agroflorestais 

comuns e uma área residual na classe 2 – espaços industriais.-------- 

4.2 Segundo a planta de condicionantes, do PDM de Chaves, folha nº34B, 

sobre o terreno do interessado impende uma servidão administrativa de 

utilidade pública, consubstanciada rede viária.---------------------- 

4.3 No caso em análise, tendo por base que a parcela a destacar, 

parcela B, situa-se fora do perímetro urbano. À luz do disposto no 

citado nº5, do artigo 6.º, do RJUE, os atos que tenham por efeito o 

desataque de uma única parcela, nas circunstâncias antes enunciadas, 

apenas estão isentos de licença desde que, cumulativamente se mostrem 

cumpridas as seguintes condições: ----------------------------------- 

a) Na parcela a destacar, parcela B, só seja construído edifício 

destinado exclusivamente a fins habitacionais e que não tenha mais de 

dois fogos;--------------------------------------------------------- 

b) Na parcela restante, Parcela A, se respeite a área mínima fixada 

no projecto de intervenção em espaço rural em vigorou, quando aquele 

não exista, a área de unidade de cultura fixada nós termos da lei 

geral para a região respetiva ( uma vez que os  instrumentos de gestão 

                                                           
33 Artigo 19.º - Operações de destaque------------------------------- 

O pedido de destaque de parcela de prédio deve ser dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal, sob a forma de requerimento escrito, 

e deve ser acompanhado dos seguintes elementos:---------------------- 

a) Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito 

que confira a faculdade de realização da operação de destaque;------- 

b) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 

pela Conservatória do Registo Predial referente ao prédio abrangido;- 

c) Extratos das plantas de ordenamento e condicionantes do Plano 

Diretor Municipal em vigor neste Concelho;--------------------------- 

d) Levantamento topográfico georreferenciado à escala 1:1000 ou 

superior, a qual deve delimitar a área total do prédio;-------------- 

e) Planta de localização à escala 1:10.000 ou superior, assinalando 

devidamente os limites do prédio;------------------------------------ 

f) Planta elaborada sobre levantamento topográfico, com indicação da 

parcela a destacar e da parcela sobrante;---------------------------- 

g) Relatório com enquadramento no Plano Diretor Municipal, 

relativamente às classes e categorias de espaços estabelecidas em 

função do uso dominante do solo, índice de utilização do solo e 

servidões ou restrições de utilidade pública que impendem no prédio 

objeto da pretensão;------------------------------------------------- 

h) No caso de o destaque incidir sobre terreno com construção erigida, 

deverá ser identificado o respetivo procedimento quando tal construção 

tenha sido sujeita a controlo prévio.-------------------------------- 
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territorial mencionados no número anterior e enquanto não forem 

alterados ou revistos mantêm-se em vigor os valores constantes do 

artigo 1.º do Regulamento aprovado pela Portaria n.º 202/70, de 21 de 

abril, isto é a área de unidade de cultura para o distrito de Vila 

Real em terrenos de regadio é de 0.5ha se ferem hortícolas ou 2ha se 

classificados como arvenses e de 3 há se estivermos perante terrenos 

de sequeiro, nos termos do n.º2, do artigo 4.º,  da Portaria n.º 

219/2016, de 9 de agosto, alterada pela Portaria n.º 19/2019, de 15 

de janeiro---------------------------------------------------------- 

4.4 Perante tudo o que vem de ser dito, é possível concluir que, no 

caso em avaliação, a parcela restante ou parcela A, ao dispor de uma 

área inferior á unidade de cultura fixada nos termos da norma antes 

indicada, não cumpre o requisito previsto na alínea b) atrás citada.-   

5. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

5.1 Face ao acima exposto, sou de parecer que o pedido não reúne os 

requisitos necessários à execução do destaque, em virtude de não se 

cumprir a condição expressa na alínea b), do n.º5, do artigo 6.º, do 

RJUE, uma vez que a parcela restante, parcela A, do destaque detém uma 

área (14211,14m2) inferior á unidade de cultura fixada nos termos da 

Portaria n.º 219/2016, de 9 de agosto alterada pela Portaria n.º 

19/2019 de 15 janeiro que Regula a unidade mínima de cultura.-------- 

5.2 Mais se informa o requerente, alegadamente ao proceder ao destaque 

da parcela, não está implícita a possibilidade de construção, uma vez, 

o seu prédio, que confronta diretamente com a Estrada Nacional 2 e 

Auto estrada A24, neste contexto sobre o terreno impende restrições 

de utilidade pública, rede viária, as quais tem que obedecer ao 

respetivos regimes e cumulativamente respeitar o previsto no PDM em 

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

5.3 Nestes termos, o presente processo administrativo, registado com 

o n.º687/19, deverá estar presente em reunião de Câmara para que o 

executivo delibere adotar um projeto de decisão de indeferimento do 

pedido de emissão de certidão de destaque a que me venho referindo.-- 

5.4 Mais se refere que, caso o executivo concorde com o acima proposto, 

dever-se-á de seguida notificar o requerente nos termos do artigo 

114.º e seguintes, do Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, que 

aprovou o novo Código do Procedimento Administrativo, dando-se 

cumprimento ao disposto no artigo 121º e seguintes, no que respeita à 

audiência prévia dos interessados, mediante o estabelecimento de um 

prazo de 10 dias para, querendo, virem a processo, por escrito, dizer 

o que se lhes oferecer sobre o sentido provável da deliberação 

definitiva.--------------------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 24.09.2019:--------------- 

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

enunciados na presente informação, sou a propor que superiormente seja 

proferido competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a 

adoptar um projecto de decisão conducente ao indeferimento do pedido 

de certidão comprovativo de que o acto que terá por efeito o destaque 

da parcela do prédio requerido pelo interessado, não está isento de 

licença, uma vez que, no âmbito do mesmo, não se encontra cumprida a 

condição expressa na alínea b, do n.º 5, do artigo 6.º, do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actual. Neste 

contexto, dever-se-á notificar o requerente, por escrito, nos termos 

do disposto no artigo 122.º, do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

Janeiro, para, querendo, vir a processo, num prazo de dez dias, dizer 

o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão antes preconizada.-- 
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DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 25.09.2019.------------------------------------------------ 

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

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. FUNDAÇÃO NADIR AFONSO – LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS PRESTADAS PELA 

EMPRESA CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, S.A. --------------------------- 

Foi presente a informação nº 264/2019, identificada em epígrafe, cujo 

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

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

1. O Município de Chaves abriu concurso tendo como objeto a 

adjudicação da empreitada “Fundação Nadir Afonso”. ------------------ 

2. De harmonia com deliberação de reunião de Câmara do dia 16 de maio 

de 2011, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Construções Europa-

Ar Lindo, S.A.”, a execução da referida empreitada. ----------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, 16 de junho 

de 2011. ------------------------------------------------------------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 4.771.380,52€ (Quatro 

milhões, setecentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta euros e 

cinquenta e dois cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal 

em vigor, importando destacar as seguintes condições: --------------- 

• Prazo de execução da obra: 540 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 28 de junho de 2011. ----------------- 

6. O plano de Segurança e Saúde foi aprovado aos 11 dias do mês de 

julho de 2011. ------------------------------------------------------ 

7. Há ainda a salientar que o aludido contrato, face ao valor de 

encargos assumidos, foi sujeito ao controlo prévio da legalidade da 

despesa envolvida, por parte do Tribunal de Contas, tendo sido visado 

em 4 de novembro de 2011. ------------------------------------------- 

8. No dia 20 de maio de 2013, foi aprovada em reunião do executivo 

municipal, a cessão da posição contratual para a empresa Edinorte, 

Edificações Nortenhas, S.A. ----------------------------------------- 

9.  Os trabalhos executados pela empresa “Construções Europa Ar-Lindo, 

S.A” ascenderam ao montante de 1.351.234.93 €, e consistiram na 

execução dos trabalhos preparatórios, fundações e elementos da 

estrutura de betão. ------------------------------------------------- 

10. Decorridos mais de cinco anos após a cessão da posição contratual, 

a empresa adjudicatária vem solicita o cancelamento das garantias 

bancárias, conforme o disposto no artigo 295 do CCP. ---------------- 

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

1. A empresa “Construções Europa Ar-Lindo, S.A.”, apresentou, aquando 

da assinatura do contrato administrativo de Obras Públicas, garantia 

bancária N00367588 do Banco Espírito Santo, no valor de 238.569,03€, 

correspondente a 5% do valor do contrato, tendo esta, após a cessão 

da posição contratual sido reduzida para 67.561,75€, correspondentes 

a 5% do valor dos trabalhos executados. ----------------------------- 
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2. A empresa apresentou ainda garantia para reforço da caução, Garantia 

Bancária N00384160 do Banco Espírito Santo, S.A., no valor de 

238.569,03 €, tendo esta sido reduzida para o valor de 67.561.75 €. - 

3. Feita a verificação dos trabalhos executados por esta empresa não 

se verificam quaisquer defeitos. ------------------------------------ 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

1. Face ao exposto, propõe-se que: ---------------------------------- 

1.1. Sejam, de acordo com o n.º 7 do artigo 318.A do CCP, sejam 

liberadas as cauções e garantias prestadas pelo co-contratante 

inicial, neste caso a empresa Construções Europa Ar-Lindo, S.A. ----- 

1.2. Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte 

do órgão executivo se oficie: --------------------------------------- 

1.2.1. O Banco Espírito Santo, S.A., no sentido de liberar a garantia 

bancária N00367588 de 1 de junho de 20011, no valor d, 67.561,75€ € 

(Sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e um euros e setenta e 

cinco cêntimos) correspondente à garantia do contrato inicial. ------ 

1.2.2.  O Banco Espírito Santo, S.A., no sentido de liberar a garantia 

bancária N00384160 de 3 de maio de 2013 no valor de 67.561,75€ € 

(Sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e um euros e setenta e 

cinco cêntimos) correspondente à garantia das quantias retidas para 

reforço do contrato inicial. ---------------------------------------- 

2. Tendo em consideração que a garantia dos elementos construídos é 

de dez anos, a liberação dos valores atrás mencionados, não iliba o 

empreiteiro do cumprimento das suas obrigações de garantia no que se 

refere à correção dos defeitos da obra a si imputáveis, durante o 

período referido. --------------------------------------------------- 

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

Chaves, 19 de setembro de 2019 -------------------------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.09.20. – 

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 

2019.09.25. --------------------------------------------------------

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. LOTE 2: REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NUNO ÁLVARES (PAMUS 1.4) – 

TRABALHOS A MENOS --------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 279/2019, 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 “Lote 2: Requalificação da Avenida 

Nuno Álvares”. ------------------------------------------------------ 

2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 18 de agosto de 2017, 

o Município de Chaves adjudicou à empresa “ASG, Construções e Granitos, 

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 2 de 

novembro de 2017. --------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 749.527,95€ (Setecentos e 

quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e sete euros e noventa e cinco 
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cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 180 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 20 de novembro de 2017. -------------- 

6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada 29 de novembro de 

2017. -------------------------------------------------------------- 

7. A obra foi ainda objeto de um contrato adicional relativo a erros 

e omissões do projeto no valor de 25.359,00€. ----------------------- 

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

1.  Na empreitada, relativamente ao contrato inicial no valor de 

749.527,95€, foram faturados 718.551,85 €, resultando trabalhos a 

menos no valor de 30.976,10€. --------------------------------------- 

2.  Tal facto, resulta de: ----------------------------------------- 

i) Os materiais cujo fornecimento se encontrava previsto nos 

artigos10.6, 10.7, 10.8, 10.22, 11.6, 11.12, 11.13, 11.18, 11.19 e 

11.20 no valor de 6.876,10€, foram fornecidos pela EDP, ao abrigo do 

contrato de concessão regulado pela portaria 454/2001 de 5 de maio; - 

ii) O fornecimento e montagem do sistema Soltráfego nas passadeiras, 

previsto no artigo 8.23, foi, por opção técnica e funcional, reduzido, 

aplicando-se o mesmo apenas nos locais com maior fluxo de peões, 

designadamente junto à rotunda, e junto às escolas. O valor do trabalho 

não realizado ascende a 23.600,00€. --------------------------------- 

iii) Encontrava-se prevista um painel temporário com a indicação do 

financiamento, que não foi colocado em virtude de tal não ser exigido 

pois o valor do apoio comunitário nesta obra é inferior a 500.000,00€. 

O valor da mesma é de 500,00€ --------------------------------------- 

3 – Conforme o anteriormente exposto, nesta obra contabilizam-se 

trabalhos a menos no valor de 30.976,10€ ---------------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar ------------------------------------ 

A técnica superior -------------------------------------------------- 

Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª ---------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.09.17. – 

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 

2019.09.25. --------------------------------------------------------

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. REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO PARA A INSTALAÇÃO DA CASA MUSEU JOÃO 

VIEIRA – CASA BONIFÁCIO ALVES TEIXEIRA – ACCIONAMENTO DE GARANTIA 

BANCÁRIA. ---------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 285/2019, identificada em epígrafe, cujo 

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

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2.ª Série, n.º 199 de 15 de outubro de 2012, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada “REMODELAÇÃO DO 

EDIFÍCIO PARA A INSTALAÇÃO DA CASA MUSEU JOÃO VIEIRA – CASA BONIFÁCIO 

ALVES TEIXEIRA”. ---------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 21 de janeiro de 2013, o Município de Chaves 

adjudicou à empresa “SINCOF, Sociedade Industrial de Construções 

Flavienses, Lda.”, a execução da referida empreitada. --------------- 
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3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 22 de 

fevereiro de 2013. -------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 173 144,35 € (cento e 

setenta e três mil cento e quarenta e quatro euros e trinta e cinco 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 150 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado no dia 4 de março de 2013, nos termos do disposto no artigo 

359º do Código dos Contratos Públicos. ------------------------------ 

6. A aprovação do plano de Segurança e Saúde para a fase de execução 

da obra foi comunicada à entidade executante a 11 de março de 2013. - 

7. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 26 de agosto de 2013, o Município de Chaves concedeu à entidade 

executante uma prorrogação ao prazo de execução, a título graciosa, 

por 60 dias. -------------------------------------------------------- 

8. Foi efetuado o auto de receção provisória aos 5 dias do mês de 

dezembro de 2013. --------------------------------------------------- 

9. Para cumprimento das obrigações contratuais, de acordo com o nº2 

do artigo 88º do Código dos Contratos Públicos, foi efetuada a retenção 

de 10% do valor de cada auto de medição. Após aprovação em reunião de 

câmara realizada no dia 1/08/2019, foram substituídos os valores 

retidos, pela garantia bancária nº248/2014-P s/ o banco Bic, no valor 

de 17.314,44€ (dezassete mil, trezentos e catorze euros e quarenta 

cêntimos), tendo assim, sido restituído o valor total da garantia. -- 

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

1. Dentro do prazo de garantia da obra, e na sequencia das visitas de 

manutenção e utilização do edifício, constata-se a permanência, da 

existência de várias anomalias. ------------------------------------- 

2. De acordo com o transcrito no auto de vistoria para efeitos da 

receção provisória, a realização dos testes, ensaios e formação do 

sistema de AVAC, não foi executada, por depender da intervenção de 

entidades externas, nomeadamente da ligação do ramal elétrico 

definitivo. Na presente data, tais trabalhos ainda não foram 

executados. -------------------------------------------------------- 

3. Pela observação das situações anómalas, conclui-se que as anomalias 

encontradas são resultantes de deficiente execução dos trabalhos e 

defeitos nos equipamentos instalados, não tendo sido possível detetar 

aquando da receção provisória visto só terem surgido posteriormente, 

pelo que, a responsabilidade da sua reparação cabe à entidade 

executante. -------------------------------------------------------- 

4.  De acordo com o Processo n.º 236/15.0T8VRL, do - Tribunal da 

Comarca de Vila Real, Chaves Inst. Local – Seção Cível – J2, em 18 de 

março de 2015, foi proferida sentença de declaração de insolvência da 

empresa adjudicatária, “SINCOF, Sociedade Industrial de Construções 

Flavienses, Lda.”. -------------------------------------------------- 

5. Atendendo ao estado em que a empresa “Sincof, Lda.” se encontra, 

não se prevê, serem possíveis quaisquer intervenções, por parte da 

mesma, respeitantes à reparação de anomalias. ----------------------- 

1. Até à presente data, para resolução dos problemas existentes e 

identificáveis, foi efetuado um mapa de quantidades, com a descrição 

dos trabalhos e respetiva estimativa orçamental, no valor de 6.230,00€ 

(seis mil duzentos e trinta euros), não incluindo o IVA. ------------ 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 
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Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, no sentido de solucionar as deficiências 

detetadas que condicionam o correto funcionamento do edifício, dado 

que a entidade executante não se apresenta para as reparar e estando 

ainda a empreitada sujeita às respetivas garantias contratuais, tomo 

a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: 

a) Agendamento da presente informação para a próxima reunião do órgão 

executivo municipal, com vista à aprovação da presente proposta; ---- 

b) Que seja acionada a caução prestada da empreitada, de acordo com o 

estipulado no Artigo 296.º e Artigo 397.º do Código dos Contratos 

Públicos e se mande efetuar por conta do empreiteiro as reparações 

necessárias -------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 23 de setembro de 2019 -------------------------------------- 

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

(Madalena Branco) --------------------------------------------------- 

ANEXOS: Mapa medições; copia da garantia bancária; anuncio insolvência 

do adjudicatário ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.09.24. – 

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 

2019.09.25. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

“REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA DO CANEIRO” E 

NOMEAÇÃO DO RESPETIVO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. ----- 

Foi presente a informação nº 290/2019, identificada em epígrafe, cujo 

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

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

1 -A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica – 2ª Série, nº 134 de 16 de julho de 2019, concurso 

público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Requalificação 

e Ampliação da EB1 e Jardim de Infância do Caneiro”. ---------------- 

2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 19 de agosto 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 19 de setembro 

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

4 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, é de 787.000,00 € (Setecentos e oitenta e sete 

mil euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, com o 

prazo de execução da obra 180 dias. --------------------------------- 

5 – O adjudicatário, apresentou a dia 20 de setembro 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 
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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, 23 de setembro de 2019. ------------------ 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues) ----------------------------------- 

Em Anexo: Plano de Segurança e Saúde. ------------------------------- 

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

2019.09.25. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.5. 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) – PRORROGAÇÃO 

GRACIOSA DO PRAZO DE EXECUÇÃO --------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 292/2019, 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 “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 3.2)”. -------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 4 de outubro de 2018, 

o Município de Chaves adjudicou à empresa “Higino Pinheiro & Irmão, 

S.A.”, a execução da referida empreitada. --------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas no dia 20 de 

novembro de 2018. --------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 785.793,99€ (Setecentos e 
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oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e três euros e noventa e 

nove cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 240 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 3 de dezembro de 2018. --------------- 

6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada 11 de janeiro de 

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

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

1 - O prazo da obra, considerando o seu início na data de aprovação 

do PSS, deveria terminar em setembro de 2019. ----------------------- 

2 – Tal não ocorrerá já que esta apresenta, uma faturação de 27,80%, 

faltando ainda executar passeios e infraestruturas nas Avenidas Dr. 

Francisco Sá carneiro e Xavier Teixeira e pavimentação de todos os 

arruamentos que constituem esta empreitada. ------------------------- 

3 – A empresa adjudicatária apresentou uma reprogramação do plano de 

trabalhos, solicitando uma prorrogação do prazo de execução, alegando 

para o efeito que a conjuntura atual, no que se refere ás obras 

públicas, não permite a obtenção de materiais nem de mão de obra nos 

prazos desejáveis. Alega ainda que o fornecimento de material elétrico 

por parte do dono de obra se atrasou bastante, condicionando a execução 

dos trabalhos, designadamente pavimentação de passeios. Para além 

destes fatores, também se verifica que as artérias alvo da presente 

intervenção têm elevado volume de trânsito, não sendo possível a sua 

interrupção total, até por serem vias que confinam com o hospital. -- 

4 - Relativamente ao material, cuja demora causa mais constrangimentos 

- o lancil de granito, os fornecedores têm em carteira um grande volume 

de encomendas, não estando a ser capazes de dar resposta às mesmas em 

tempo útil. Para contornar este problema e conseguir atender às 

exigências do Dono de Obra, o adjudicatário encontra-se neste momento 

a trabalhar com dois fornecedores, de modo a não ter falhas de 

fornecimento. ------------------------------------------------------ 

5 – Relativamente à mão de obra, existe atualmente uma grande escassez 

no que se refere a pessoal qualificado para a execução de 

calcetamentos, trabalho que constitui uma parcela considerável desta 

obra. A empresa teve grandes dificuldade neste aspeto, tendo 

contratado algumas empresas que acabaram por não terminar o trabalho. 

Em finais de agosto conseguiram garantir a contratação de uma empresa 

para calcetamento com grande capacidade de produção. ---------------- 

6 – O dono de obra, ao abrigo do contrato de concessão regulado pela 

portaria 454/2001 de 5 de maio, recebeu da EDP determinados materiais 

para serem utilizados nesta obra. O referido fornecimento só veio a 

acontecer no dia 12 de junho. Esta demora, apesar de ter condicionado 

os trabalhos em determinados passeios, não condicionou a obra no seu 

todo, já que existe uma larga extensão de passeios em que não se 

encontram projetadas estas infraestruturas. ------------------------- 

7 – O acesso ao hospital tem que ser permanentemente garantido, 

obrigando ao faseamento dos trabalhos de modo a ter sempre uma entrada 

disponível. Desta forma, o condicionamento de trânsito só poderá ser 

parcial. ----------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

1 – Face ao exposto, e tendo em consideração que o ritmo de execução 

dos trabalhos aumentou exponencialmente no último mês, demonstrando 

que as medidas tomadas se encontram a surtir efeito, propõe-se a 

prorrogação graciosa do prazo de execução da obra, não havendo aqui 

direito à revisão de preços, até ao dia 5 de abril de 2020, já que a 

não concessão desta prorrogação acarretaria graves inconvenientes para 

o Município. -------------------------------------------------------- 
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Em anexo: reprogramação do plano de trabalhos ----------------------- 

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

Chaves, 24 de setembro de 2019 -------------------------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.09.24. – 

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 

2019.09.25. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vereador 

do Partido Socialista, Sr. Eng. Victor Augusto Costa Santos, concordar 

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

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

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

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

apreciação, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Sr. 

Eng. Victor Augusto Costa Santos, tendo apresentado a seguinte 

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

“A sua posição de abstenção prende-se com o facto de não concordar com 

uma prorrogação de prazo, que praticamente duplica o prazo de execução 

da obra”. ----------------------------------------------------------- 

 

 

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 16/DOP/2019 (TRABALHOS 

ELEGÍVEIS) --------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 16/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 48.578,95 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

2019.09.25. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 48.578,95 

(Quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e oito euros e noventa e 

cinco 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 17/DOP/2019 (TRABALHOS ELEGÍVEIS 

- ÁGUA) ------------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 17/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 12.760,00 

€, IVA incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

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

2019.09.25. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 12.760,00 
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(Doze mil, setecentos e sessenta euros), acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor. ----------------------------------------------------------- 

 

 

1.8. 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 13/DOP/2019 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) ------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 13/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, no valor de 61.257,08 €, IVA não 

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

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2019.09.25. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 61.257,08 

(Sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e sete euros e oito cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.9. 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 14/DOP/2019 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) -------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 14/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., no valor de 25.767,02 €, 

IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

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

2019.09.25. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 25.767,02 

(Vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e sete euros e dois 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.10. REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA FERNÃO 

DE MAGALHÃES, CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 04/DOP/2019 --------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 04/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, EDIBARRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A., no valor de 

80.109,29 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

2019.09.25. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 80.109,29 

(Oitenta mil, cento e nove euros e vinte e nove cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 
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1.11. CENTRO CÍVICO (PARU 2.3) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2019 

(TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES --------- 

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, EDIBARRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A., no valor de 

8.766,59 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

2019.09.25. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 8.766,59 

(Oito mil, setecentos e sessenta e seis euros e cinquenta 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 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, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 

PÚBLICAS, no valor de 7.969,96 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ------------ 

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

2019.09.25. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 7.969,96 

(sete mil, novecentos e sessenta e nove euros e noventa e seis 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.13. 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 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, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 

PÚBLICAS, no valor de 11.242,93 €, IVA não incluído, que se dá aqui 

por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. -------- 

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

2019.09.25. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 11.242,93 

(Onze mil, duzentos e quarenta e dois euros e noventa e três cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.14. QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA MARGEM DIREITA, ENTRE O JARDIM 

DO TABOLADO E A PONTE DE SÃO ROQUE - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 04/DOP/2019 - 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 04/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 117.849,36 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.09.25. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

117.849,36 (Cento e dezassete mil, oitocentos e quarenta e nove euros 

e trinta e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -- 

 

 

1.15. CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO 

DO BAIRRO DOS FORTES – REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 13 MORADIAS DA CMC”.- 

APRECIAÇÃO DE RECLAMAÇÃO À MINUTA DO CONTRATO APRESENTADA PELA EMPRESA 

ADJUDICATÁRIA JCNF – CONSTRUÇÃO, LDA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

29/GNE/2019. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I -  ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

1. Por deliberação da Câmara Municipal, tomada em sua reunião do 

passado dia 16 de setembro de 2019, foi aprovado o relatório final de 

análise das propostas, o qual propunha a adjudicação da empreitada 

“Beneficiação do Edificado do Bairro dos Fortes – Reabilitação 

Integral de 13 Moradias da CMC”, pelo valor de 429.985,00 (quatrocentos 

e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e cinco euros), com um prazo 

de execução de 210 dias, à firma JCNF – Construção, Lda., tendo sido 

aprovada em simultâneo a respetiva minuta do contrato, nos termos do 

disposto no nº 1 do artigo 98.º, do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo D.L. nº 18/2008 de 29 de janeiro, e ulteriores 

alterações. -------------------------------------------------------- 

2. No passado dia 20 de setembro, e de acordo com o estipulado no 

artigo 77.º, do supra citado diploma legal, foram enviadas, em 

simultâneo a todos os concorrentes, via plataforma vortal, as 

respetivas notificações de adjudicação, bem como a minuta do contrato 

à firma adjudicatária JCNF – Construção, Lda. ----------------------- 

3. Neste contexto e dentro do prazo fixado, para o efeito, a empresa 

adjudicatária veio solicitar algumas retificações à minuta do 

contrato, traduzidas, sumariamente, no seguinte: ------------------- 

a) Retificação dos dados da empresa; -------------------------------- 

b) Retificação do ponto 1, da Cláusula Quarta, onde se lê): Os 

pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma periodicidade 

mensal, sendo o seu montante determinado por medições mensais a 

realizar de acordo com a cláusula …….. do caderno de encargos da 

empreitada objeto do presente contrato, bem como na cláusula …….. do 

mesmo caderno. ------------------------------------------------------ 

c) Retificação do ponto 2, da Cláusula Quarta, onde se lê: Os 

pagamentos são efetuados no prazo máximo de ……… (………) dias, após a 

apresentação da respetiva fatura, conforme o definido no artigo n.º 

299 do CCP, nº 1, alínea a). --------------------------------------- 

d) Retificação do ponto 2, da Cláusula Quinta, onde se lê: A revisão 

de preços obedece à seguinte fórmula: ……………………., publicada ……………………. 

e) Retificação da Cláusula Sete, onde se lê - Para garantia da execução 

destes trabalhos o segundo contratante presta a favor do primeiro 

contratante uma garantia bancária, no valor de € …………………… 

(………………………….), prestada pelo (Entidade Bancária), em …./…/…., 

correspondendo a …… do valor dos trabalhos objeto do presente contrato, 

nos termos do disposto no .º 2, do artigo 89.º, do CCP. ------------ 

f) Por último, comunicam a não aceitação do ponto dois, da Cláusula 

Quarta, apresentando os seguintes fundamentos, que passo a citar: “O 
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desenvolvimento de Plano de Segurança e Saúde (DPSS) só poderá iniciar-

se pós a assinatura do presente contrato, e por sua vez só com um 

contacto mais direto, objetivo e rigoroso da obra se poderá perceber 

a dimensão do trabalho a levar a cabo nesta matéria. Por outro lado, 

nada existe definido legalmente que imponha um prazo para a realização 

do mesmo, porque a segurança está, como deve estar, acima de qualquer 

outra questão. Cumpre-se, portanto, o exigido legalmente”. ---------- 

II – DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA RECLAMAÇÃO -------------------------- 

1. Relativamente à retificação identificada na alínea a), a mesma é 

totalmente improcedente, uma vez que o documento enviado à empresa 

adjudicatária, é a minuta do contrato que foi aprovada pelo Executivo 

Municipal, a qual lhes foi disponibilizada a fim de, nos termos da 

alínea d), do artigo 77.º do CCP, sobre ela, se poderem pronunciar. 

Tal documento será transformado em contrato, aquando da receção dos 

documentos de habilitação, através dos quais será disponibilizada a 

estes serviços a informação em falta na minuta, nomeadamente os dados 

referentes à identificação da empresa adjudicatária, a identificação 

dos seus representantes legais, a forma de prestação da caução, etc. 

2. Pelo anteriormente exposto, consideram-se, igualmente improcedentes 

as retificações sugeridas nas alíneas b), c), d) e e), cujo 

preenchimento será considerado no decorrer da transformação da 

referida minuta, em contrato definitivo, tendo por base o disposto no 

respetivo caderno de encargos disponibilizado, bem como no documento 

comprovativo da prestação da caução que nos for, entretanto, enviado.  

3. Relativamente à não aceitação da Cláusula Quarta, identificada na 

alínea f), embora não esteja definido, nos termos da lei, um prazo 

para aprovação do Plano de Segurança e Saúde, encontra-se estipulado 

no Ponto 11, do Programa de Procedimento34, sob a epígrafe Plano de 

Segurança e Saúde – que o “Plano de Segurança e Saúde para a execução 

da obra, deverá ser entregue pelo adjudicatário, nos 20 dias 

subsequentes à celebração do contrato”. Neste pressuposto, considera-

se, também, improcedente a reclamação atinente a esta cláusula. ---- 

No entanto, da análise desta reclamação, detetamos um lapso, que se 

requer seja agora corrigido, na identificação do número de dias para 

apresentação do referido Plano: onde se lê “…deverá o segundo 

contratante proceder à entrega do Plano de Segurança e Saúde, com a 

antecedência máxima de 15 dias …” deverá ler-se: “…deverá o segundo 

outorgante proceder à entrega do Plano de Segurança e Saúde, com a 

antecedência máxima de 20 dias…”. ----------------------------------- 

II – PROPOSTA/DECISÃO ----------------------------------------------- 

Assim, face às razões acima expostas, e para efeitos do disposto no 

Artigo 102º, do Código dos Contrato Públicos, aprovado pelo D.L. nº 

18/2008, de 29 de janeiro, e ulteriores alterações, toma-se a liberdade 

se sugerir que superiormente seja adotada a seguinte estratégia 

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

a) Agendamento da presente Informação/Proposta, à próxima reunião 

do executivo municipal, a fim de, nos termos do anteriormente exposto, 

deliberar sobre a não aceitação das retificações e reclamação 

apresentadas pela firma adjudicatária “JCNF – Construção, Lda.”; --- 

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

dever-se-á notificar a firma adjudicatária do teor integral da decisão 

administrativa que venha a ser praticada, em vista à celebração do 

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

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

                                                           
34 Documento que integra as peças do procedimento, disponibilizadas a 

todos os candidatos, através da plataforma Vortal. ------------------ 
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Chaves, 25 de setembro de 2019. ------------------------------------ 

A Assistente Técnica,________________________ ---------------------- 

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

2019.09.25. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

1. EXECUÇÃO DO PROJETO DE “RETIFICAÇÃO DA EM 507 MONTALEGRE – CHAVES 

– LIGAÇÃO À A24 LANÇO 2 -– DO KM 0+302.987 AO KM 1+511.113”, NA 

FREGUESIA DE CALVÃO E SOUTELINHO DA RAIA, CONCELHO DE CHAVES. - 

DISPONIBILIZAÇÃO DAS PARCELAS DE TERRENO INDISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO 

DA REFERIDA OBRA. - ADOPÇÃO DE RESOLUÇÃO DE EXPROPRIAR, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 10º DO C.E.. - ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER URGENTE À DUP, NOS TERMOS 

DO DISPOSTO NO ARTIGO 15º DO C.E PROPOSTA Nº 91/GAP/2019. ----------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Antecedentes e Justificação ------------------------------------- 

1 – Por despacho, por si praticado, no pretérito dia 08.02.2019, 

ratificado pela Câmara Municipal, em sua reunião ordinária do dia 09 

de julho de 2019, foi aprovado o projeto para execução da obra 

“Retificação da EM 507 Montalegre – Chaves – Ligação à A24 Lanço 2 - 

do Km 0+302.987 ao Km 1+511.113”, consubstanciado na retificação da 

Estrada Municipal n.º 507, desde o ponto final do Lanço 1 até próximo 

da rotunda de Soutelinho da Raia, numa extensão de 1.208,126 metros 

lineares., conforme documento que se junta sob o número 1. ---------- 

2 – O projeto de execução da obra em causa, materializado em correções 

pontuais do traçado da citada EM 507, visa conferir maior segurança, 

conforto e visibilidade aos utentes da referida via, a qual liga os 

concelhos de Chaves e Montalegre, sendo uma necessidade e 

reivindicação, já antiga, dos utilizadores daquela via 

(inter)municipal, e, em especial, das populações da União de 

Freguesias de Calvão e Soutelinho da Raia. -------------------------- 

3 – Estes foram os fundamentos de interesse público que presidiram à 

aprovação deste projeto. -------------------------------------------- 

4 - Tal projeto encontra-se a ser executado, em regime de empreitada 

de obras públicas, ao abrigo de um contrato programa celebrado entre 

o Município de Chaves e a Empresa Intermunicipal “EHATB – 

Empreendimentos hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, SA”, no 

dia 21 de dezembro de 2018, e para vigorar durante o ano de 2019, pelo 

que ao abrigo de tal relação contratual, a Empresa Intermunicipal 

“EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, 

SA”, passa a deter a posição de dona da obra. ----------------------- 

5 – A execução do projeto, em causa, integra-se, inquestionavelmente, 

no âmbito das competências municipais, em matéria de transportes e 
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comunicações, conforme decorre da alínea c), do nº 2, do Artigo 23º, 

do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que veio estabelecer 

o regime jurídico das autarquias locais, aprovar o estatuto das 

entidades intermunicipais, estabelecer o regime jurídico da 

transferência de competências do Estado para as autarquias locais e 

para as entidades intermunicipais e aprovar o regime jurídico do 

associativismo autárquico, diploma legal que revogou, parcialmente, o 

regime jurídico anterior, não obstante a entrada em vigor da Lei nº 

50/2018, de 16 de agosto e dos correspondentes diplomas setoriais, em 

matéria de descentralização administrativa. ------------------------- 

6 – Encontram-se, assim, reunidos os pressupostos legitimadores – 

causa de utilidade pública e existência de norma habilitante – 

indispensáveis à promoção dos procedimentos administrativos tendentes 

à regularização da disponibilização de 32 parcelas de terreno, as 

quais são necessárias à materialização de tal projeto, mediante a 

tomada de resolução de requerer a utilidade pública da expropriação 

das parcelas de terreno necessárias à “Retificação da EM 507 Montalegre 

– Chaves – Ligação à A24 Lanço 2 -– do Km 0+302.987 ao Km 1+511.113”, 

em conformidade com o disposto no Artigo 10º do Código das 

Expropriações – C.E -, aprovado pela Lei nº 168/99, de 18 de setembro, 

alterado e republicado pela Lei nº 56/2008, de 4 de setembro. ------- 

7 – Os bens imóveis/parcelas de terreno necessárias à “Retificação da 

EM 507 Montalegre – Chaves – Ligação à A24 Lanço 2 -– do Km 0+302.987 

ao Km 1+511.113”, encontram-se melhor identificados no “Mapa de 

Expropriações”, documento cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais, e que se anexa à presente 

Proposta sob o número 2, com a menção dos seguintes elementos, 

constantes do Artigo 10º do Código das Expropriações, a saber: ------ 

a) Número atribuído à parcela de terreno; ------------------------- 

b) Nome dos proprietários e moradas; ------------------------------ 

c) Área da parcela a expropriar; ---------------------------------- 

d) Localização das Parcela com a indicação do lugar e freguesia; -- 

e) Identificação das parcelas por referência à menção da descrição 

na Conservatória do Registo Predial de Chaves e da inscrição matricial; 

f) Estimativa dos encargos com a aquisição; ----------------------- 

g) Previsão em IGT para a parcela em causa. ----------------------- 

8 - Para efeitos da estimativa dos encargos com as respetivas 

aquisições, o valor das mesmas é de €22.617,53, conforme relatórios 

de avaliação prévia, elaborados pelo perito da lista oficial, António 

Jorge Guedes Marques, Engenheiro Civil, documentos cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e se 

anexam à presente proposta sob o número 3, encontrando-se a respetiva 

verba cativa pela Proposta de Cabimento, documento que se anexa sob o 

número 4. ----------------------------------------------------------- 

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

- Considerando os elementos fundamentadores anteriormente 

evidenciados, indissociáveis não só, da determinação do interesse 

público que está na génese da concretização do projeto em questão, mas 

também da urgência da disponibilização dos bens imóveis da 

expropriação, os quais são indispensáveis à prossecução de tal 

objetivo, em face do contrato de empreitada de obras públicas, já, 

celebrado; --------------------------------------------------------- 

- Considerando que, face aos elementos instrutórios que dão suporte à 

presente proposta, se encontram reunidos os pressupostos legitimadores 

para o pedido, por parte do Município, da atribuição do caráter de 

urgência à expropriação, nos precisos termos em que tal ato se encontra 

legalmente positivado no artigo 15º, do Código das expropriações, 
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conjugado com o artigo 103º da Lei 2110, de 19 de agosto de 1969, 

sendo, contudo, no presente procedimento, aconselhável realizar as 

tentativas de aquisição pela via do direito privado, previstas no nº1, 

do Artigo 11º do referido Código; ----------------------------------- 

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

do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal, órgão executivo da Autarquia, propor, nos 

termos da lei, a declaração de utilidade pública, para efeitos de 

expropriação, não sendo, tal competência, susceptível de delegação no 

Presidente da Câmara; ----------------------------------------------- 

Assim, sugere ao Executivo Camarário que adote deliberação no sentido 

de: ---------------------------------------------------------------- 

a) Ao abrigo do disposto no Artigo 10º do Código das Expropriações, 

aprovado pela Lei nº. 168/99, de 18 de setembro alterado e republicado 

pela Lei nº 56/2008, de 4 de setembro, seja adotada resolução de 

expropriar enquanto ato pré-expropriativo indispensável à obtenção da 

declaração de utilidade pública, com vista à aquisição das parcelas 

de terreno números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 e 26, necessárias à execução da obra denominada “Retificação 

da EM 507 Montalegre – Chaves – Ligação à A24 Lanço 2 -– do Km 0+302.987 

ao Km 1+511.113”; --------------------------------------------------- 

b) Que, para o efeito, sejam aprovados todos os documentos que dão 

suporte fundamentador a tal resolução, particularmente, o “Mapa de 

Expropriações”, e os respetivos relatórios de avaliação prévia, das 

parcelas de terreno em causa, produzidos pelo perito da  lista oficial, 

António Jorge Guedes Marques, Engenheiro Civil, contendo, em síntese, 

tais documentos, os elementos relativos à identificação dos bens a 

expropriar, os correspondentes proprietários/interessados e a 

estimativa dos encargos a suportar com as aquisições; --------------- 

c) Que, pelas razões atrás aduzidas, seja requerida a declaração de 

utilidade pública da expropriação das referidas parcelas, junto do 

membro do Governo competente, requerendo-se, simultaneamente, a 

atribuição de caráter de urgência à expropriação, nos termos legais e 

de acordo com os fundamentos anteriormente invocados, para aquelas 

parcelas cujas tentativas de aquisição pela via do direito privado, 

não obtenham o sucesso pretendido; ---------------------------------- 

d) Por último, caso a presente proposta venha a merecer acolhimento 

por parte do executivo camarário, deverá, o Presidente da Câmara, em 

sede de execução de tal decisão administrativa, notificar da adoção 

da resolução de requerer a declaração da utilidade pública da 

expropriação os respetivos proprietários, por carta registada com 

aviso de receção, no cumprimento do disposto no nº. 5, do citado Artigo 

10º do C.E., formulando-lhes, simultaneamente, proposta de aquisição 

pela via do direito privado, nos termos do n.º 2, do Artigo 11º, do 

referido código. ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de setembro de 2019. ------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

Em Anexo: O respectivo processo administrativo, incluindo: ---------- 

- Mapa dos bens a expropriar; --------------------------------------- 

- Planta cadastral; ------------------------------------------------- 

- Cadernetas prediais; ---------------------------------------------- 

- Relatórios de avaliação prévia; ----------------------------------- 

- Plantas parcelares. ----------------------------------------------- 

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

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



                                                                F. 112 

                                                                  _____________________ 
 

 

 

2. PROCESSO DE EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA Nº 913/13.0TBCHV- TRIBUNAL DA 

COMARCA DE VILA REAL – JUÍZO LOCAL CÍVEL DE CHAVES – JUIZ 1- PARCELAS 

NºS 10PP, 11PP, 13PP E 13 – EXECUÇÃO DA ESTRUTURA VIÁRIA PRIMÁRIA DO 

PLANO DE PORMENOR DA FONTE DO LEITE – EIXO 2 – (ENTRE A ROTUNDA 6 E A 

ROTUNDA 4). EMPREITADA DENOMINADA “RODOVIA DE ACESSO PRIORITÁRIO 

A24/HOSPITAL – LANÇO 3” – MÁRIO DE ARAÚJO MARRACHO E OUTRO. NOTA 

DISCRIMINADA DO CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO DA INDEMNIZAÇÃO. – RETIFICAÇÃO. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 30/GNE/2019. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes ---------------------------------------------------- 

1. Através da Informação número 55/2019, datada de 05/06/2019, o Dr. 

Vitor Brás, mandatário do Município no processo de expropriação 

litigiosa supra identificado, que correu termos no 1º Juíz da Instância 

Local Cível de Chaves, do Tribunal da Comarca de Vila Real, veio 

informar este Município da necessidade de se proceder à elaboração de 

nota discriminada e justificativa da indemnização, nos termos do nº 

1, do Artigo 71º, do Código das Expropriações – C.E.-, fixada por 

decisão de Tribunais superiores, de 11 de outubro de 2018, na sequência 

do despacho proferido pelo Juiz do aludido processo, em 21 de maio de 

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

2. A referida nota, face à notificação eletrónica realizada pelo 

escrivão do processo, no pretérito dia 30/05/2019, deveria ser enviada 

ao Tribunal, até ao dia 13 de junho de 2019. ------------------------ 

3. Neste contexto, a nota discriminada do cálculo da atualização da 

indemnização – Informação n.º 17/GNE/2019 -, face ao prazo fixado pelo 

Tribunal, veio a ser aprovada, por despacho do Senhor Presidente da 

Câmara, datado do pretérito dia 11.06.2019, e devidamente ratificado 

pela Câmara Municipal, em sua reunião ordinária, realizada no mesmo 

dia 11.06.2019, para posterior envio pelo Dr. Vitor Brás, mandatário 

do Município ao aludido Tribunal, dentro do prazo fixado para o efeito.  

4. Por correio electrónico do pretérito dia 20 de setembro corrente, 

veio o mandat´rio da autarquia, Dr. Vítor Brás, dar conhecimento que 

nos termos do despacho praticado, no pretérito dia 10.09.2019, pela 

Senhora Juíza do 1º Juíz da Instância Local Cível de Chaves, do 

Tribunal da Comarca de Vila Real, o Município deverá proceder à 

retificação das notas discriminadas do cálculo da atualização da 

indemnização, no sentido de as mesmas acolherem as seguintes 

alterações: -------------------------------------------------------- 

a) A data final de atualização deve ser março de 2019 (data do 

trânsito em julgado da decisão do Recurso do Supremo) quando 

anteriormente se tinha considerado até outubro de 2018; ------------- 

b) O valor da indemnização deverá ser global, incidindo sobre o solo 

e as benfeitorias, deste modo, foram atribuídos os seguintes valores 

indemnizatórios: --------------------------------------------------- 

 Parcela 10PP – 218.797,63€ (Duzentos e dezoito mil, setecentos e 

noventa e sete euros e sessenta e três cêntimos); ------------------- 

 Parcela 11PP – 92.729,53€ (Noventa e dois mil, setecentos e vinte 

e nove euros e cinquenta e três cêntimos); -------------------------- 

 Parcela 13PP – 7.263,73€ (Sete mil, duzentos e sessenta e três 

euros e setenta e três cêntimos); ----------------------------------- 

 Parcela 13 – 1.950,01€ (Mil, novecentos e cinquenta euros e um 

cêntimo); ---------------------------------------------------------- 
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 Benfeitorias e custo de vedação – 8.156,00€ (Oito mil, cento e 

cinquenta e seis euros) sendo 2.360,00€, relativos à parcela 10 e 

5.796,00€ à parcela 11. --------------------------------------------- 

O valor total da indemnização ascende a 328.896,90€ (trezentos e vinte 

e oito mil, oitocentos e noventa e seis euros e noventa cêntimos), 

devendo ser este o valor considerado para o cálculo a atualizar, sendo, 

para o efeito elaborada uma nova nota discriminada do cálculo da 

atualização da indemnização única. ---------------------------------- 

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

1. Em conformidade com o despacho proferido pela respetiva Juiz do 

aludido Processo e nos termos do disposto no Artigo 71º do Código das 

Expropriações, aprovado pela Lei nº 168/99, de 18 de setembro, alterado 

e republicado pela Lei nº 56/2008, de 4 de setembro, conjugado com o 

Artigo 24º do mesmo Código e nos precisos termos da sentença proferida, 

nesta matéria, adotando a mesma metodologia de cálculo anteriormente 

utilizada, relevam para o cálculo atualizado do montante 

indemnizatório os seguintes elementos: ------------------------------ 

PARCELAS Nºs 10PP e 11PP -------------------------------------------- 
 

Prcº 913/13.0TBCHV – J1 

“Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital 

– Lanço 3” 

Expropriados: Mário de Araújo Marracho e 

outra. 

 

Dados relevantes 

Índice de preço no 

consumidor, com 

exclusão da 

habitação  

Fator de atualização 

(INE) 

 

Data da publicação do PPFL 

 

21 de dezembro de 

2009 

 

 

 

Valor da Indemnização fixada pela decisão 

transitada em julgado 

 

€319 683,16 

 

1,07964399979767 

 

 

Data da decisão final do Processo 

 

22 de março de 2019 

 

 

 

Data do despacho que autoriza o levantamento 

de parte do montante depositado 

 

07 de novembro de 

2014 

 

103667894598031 

 

Valor cujo levantamento foi autorizado 

 

€160 000,00 

 

   

Valor da sentença atualizado 

 

€351 001,02 

 

PARCELA Nº 13PP ----------------------------------------------------- 
 

Prcº 913/13.0TBCHV – J1 

“Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital 

– Lanço 3” 

Expropriados: Mário de Araújo Marracho e 

outra. 

 

Dados relevantes 

Índice de preço no 

consumidor, com 

exclusão da 

habitação  

Fator de atualização 

(INE) 

 

Data da publicação do PPFL 

 

21 de dezembro de 

2009 

 

 

 

Valor da Indemnização fixada pela decisão 

transitada em julgado 

 

€7 263,73 

 

1,11834880838121 

 

 

Data da decisão final do Processo 

 

22 de março de 2019 

 

 

   

Valor da sentença atualizado 

 

€8 123,38 

 

PARCELA Nº 13 ------------------------------------------------------- 
 

Prcº 913/13.0TBCHV – J1 

“Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital 

– Lanço 3” 

Expropriados: Mário de Araújo Marracho e 

outra. 

 

Dados relevantes 

Índice de preço no 

consumidor, com 

exclusão da 

habitação  

Fator de atualização 

(INE) 



                                                                F. 114 

                                                                  _____________________ 
 

 

Data da publicação da DUP 

 

16 de dezembro de 

2014 

 

 

 

Valor da Indemnização fixada pela decisão 

transitada em julgado 

 

€1 950,01 

 

1,03667894598031 

 

 

Data da decisão final do Processo 

 

22 de março de 2019 

 

 

   

Valor da sentença atualizado 

 

€2 021,53 

 

2. Importa registar, no caso individual e concreto do presente 

processo de expropriação, que a indemnização atualizada das Parcelas 

números 10PP, 11PP, 13PP e 13, relativas à expropriação, por utilidade 

pública, para a execução da estrutura viária primária do Plano de 

Pormenor da Fonte do Leite – Eixo 2 – (Entre a rotunda 6 e a rotunda 

4) - empreitada “Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital – Lanço 

3”, atinge o montante global de €361.145,93, sendo certo que, à ordem 

dos autos, este Município, na presente data, já procedeu ao depósito 

em dinheiro da importância de €361.929,96, não havendo, assim, 

necessidade de proceder ao depósito de qualquer montante adicional, 

para satisfazer o pagamento da indemnização devida, nem de serem 

acionadas as duas cauções prestadas pelas garantias bancárias números 

GAR/13300607 e GAR/13300606, ambas de 2013/04/09, emitidas pelo Banco 

BPI, S.A., nos montantes de €103 061,75 e €43 642,73, correspondentes, 

respectivamente, aos montantes da avaliação inicial das parcelas 

números 10PP e 11PP. ------------------------------------------------ 

III – Proposta em sentido estrito ----------------------------------- 

Assim, coerência com as razões anteriormente enunciadas; e ---------- 

* Considerando que, por um lado, nos termos do disposto na alínea vv), 

do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal, órgão executivo da Autarquia, propor, nos 

termos da lei, a declaração de utilidade pública, para efeitos de 

expropriação, não sendo, tal competência, suscetível de delegação no 

Presidente da Câmara, competindo-lhe, também, todos os atos inerentes 

e subsequentes do processo de expropriação; ------------------------- 

* Considerando que, por outro lado, em vista ao cumprimento do despacho 

proferido pela Juíza do Processo número processo de expropriação 

litigiosa número 913/13.0TBCHV- Tribunal da Comarca de Vila Real – 

Tribunal da Comarca de Vila Real – Juízo Local Cível de Chaves –até 

ao próximo dia 26 do corrente mês de setembro, terá que ser junta ao 

processo nota discriminada e justificativa dos cálculos do montante 

indemnizatório em dívida, devidamente atualizados, sendo certo que a 

próxima reunião ordinária do executivo camarário será realizada no dia 

30 do corrente mês e que há urgência na aprovação do referido documento 

discriminador e justificativo, não havendo tempo útil para a 

convocação de uma reunião extraordinária do órgão executivo municipal, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

a) Que a presente proposta seja encaminhada para o Gabinete do 

Presidente da Câmara Municipal, a fim de, ao abrigo do disposto no 

nº3, do Artigo 35º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e 

no nº1 do Artigo 71º, do Código das Expropriações, o mesmo aprovar a 

nota discriminada do montante em dívida referente ao processo de 

expropriação litigiosa número 913/13.0TBCHV- Tribunal da Comarca de 

Vila Real – Tribunal da Comarca de Vila Real – Juízo Local Cível de 

Chaves – Juiz 1 – “Execução da estrutura viária primária do Plano de 

Pormenor da Fonte do Leite – Eixo 2 – (Entre a rotunda 6 e a rotunda 

4). Empreitada denominada “Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital 

– Lanço 3”, em que são expropriados Mário de Araújo Marracho e outra, 
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no valor global de € 361.145,93, referente às Parcelas nºs 10PP, 11PP, 

13PP e 13, e €784,03, a restituir ao Município e referentes aos 

respetivos montantes em excesso, e a deduzir as correspondentes custas 

judiciais, devendo, igualmente, ser assegurado o cancelamento das 

supra identificadas garantias bancárias; ---------------------------- 

b) Que as mencionadas notas discriminadas do montante indemnizatório 

em dívida, actualizado, sejam enviadas ao mandatário da autarquia em 

vista à adoção das diligências necessárias à operacionalização da 

presente proposta. -------------------------------------------------- 

c) Que, caso a metodologia proposta venha a ser aprovada, a presente 

proposta seja remetida para ratificação do órgão executivo municipal, 

na próxima reunião do executivo camarário, agendada para o dia 30 de 

setembro de 2019, no estrito cumprimento do disposto no nº3, do Artigo 

35º do supra citado diploma legal. ---------------------------------- 

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

Chaves, 25 de setembro de 2019. ------------------------------------- 

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

Cristina Rodrigues -------------------------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Notas discriminadas e justificativas do montante indemnizatório em 

dívida; ------------------------------------------------------------ 

- Documentos referentes aos fatores de atualização da indemnização, 

processados por computador no Portal do INE, com os números de 

identificação ID5939225092019161631; ID8680625092019161459; 

ID4418525092019160259 e ID5444625092019155219. ---------------------- 

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

2019.09.25. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Proceda-se conforme preconizado nesta informação 

técnica. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 25.09.2019. ------------ 

 

 

3. ACORDO PARA TRANSAÇÃO NO PROCESSO Nº 141/10.6BEMDL – AÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMUM - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE MIRANDELA. 

AUTOR: ALBERTO COUTO ALVES, S.A. RÉU: CHAVESPOLIS – SOCIEDADE PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS EM CHAVES, S.A. PROPOSTA N.º 

93/GAP/2019. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

1. Mediante a publicação do Decreto-Lei n.º 70/2002, de 25 de março, 

foi legalmente constituída a sociedade “CHAVESPOLIS – Sociedade para 

o Desenvolvimento do Programa Polis em Chaves, S.A.”, sendo acionistas 

o Estado Português – 60% do capital – e o Município de Chaves – 40% 

do capital -, conforme disposto no n.º 1, do Artigo 5º dos Estatutos 

Anexos ao referido diploma legal. ----------------------------------- 

2. O referido diploma de constituição da aludida sociedade conferiu, 

à mesma, poderes para a prossecução dos seus fins e/ou objeto, 

designadamente a gestão e coordenação o investimento a realizar na 

zona de intervenção de Chaves, no quadro do Programa Polis, bem como 

o desenvolvimento de ações estruturantes, em matéria de valorização e 

requalificação ambiental e urbana, entre outras intervenções, e, de 

acordo com o respetivo Programa Estratégico, muito concretamente a 

empreitada de construção do “Parque Multiusos de Santa Cruz”. ------- 

3. Tal empreitada de obras públicas, por série de preços, foi 

adjudicada pela ChavesPolis à sociedade ACA – Alberto Couto Alves, 
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S.A., pelo valor global de €1 819 059,32, IVA, não incluído, com o 

prazo de execução de 280 dias, tendo o respetivo contrato sido assinado 

em 18 de outubro de 2007. ------------------------------------------- 

4. Em 26 de agosto de 2008, veio a ser outorgado, entre a dona da 

obra e a referida firma adjudicatária, o 1º adicional ao contrato 

inicial, titulando a realização de trabalhos imprevistos no montante 

de €232 268,22, sendo certo que, durante a execução do contrato, 

também, foi determinada a realização de trabalhos a menos no valor de 

360 123,62, conforme Informação nº 2/DGF72016, aprovada pelo executivo 

camarário em sua reunião de 15 de abril de 2016. -------------------- 

5. A adjudicatária ACA – Alberto Couto Alves, S.A., durante a execução 

do contrato de empreitada, em causa, beneficiou de uma prorrogação 

legal e de duas prorrogações graciosas do prazo de execução, tendo, 

informalmente, as partes acordado prescindir, mutuamente, das 

correspondentes compensações financeiras e multas. ------------------ 

6. A reunião em vista ao apuramento da conta final da empreitada foi 

realizada, na sede da ChavesPolis, em 8 de outubro de 2008, tendo 

sido, aí, determinados os valores em débito relativos à execução da 

empreitada do “Parque Multiusos de Santa Cruz”, os quais foram 

liquidados, sem que a firma adjudicatária apresentasse reclamação. -- 

7. Por lapso, a conta final não foi assinada, pelo representante da 

ACA, situação detetada aquando da verificação do processo, em vista 

ao encerramento físico e financeiro da empreitada, a 31 de dezembro 

de 2008, nos termos do financiamento da mesma, tendo a adjudicatária 

ACA, sido convidada a suprir tal lapso, sendo certo que, só então, a 

24 de setembro de 2009, veio a adjudicatária apresentar reclamação, 

incumprindo com o anteriormente acordado. --------------------------- 

8. E, nesse contexto, apresentou, em 29 de março de 2010, contra a 

ChavesPolis-Sociedade Para o Desenvolvimento do Programa Polis em 

Chaves, S.A., no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela uma 

Ação Administrativa Comum – forma ordinária – a qual veio a correr sob 

o Processo nº 141/10.6BEMDL, com o valor de €157 910,33. ------------ 

9. Por deliberação de 03/09/2010, da assembleia geral da sociedade 

ChavesPolis, foi aprovado o Relatório e Contas Finais de Liquidação, 

reportados a 30/09/2009, bem como o projeto de partilha, prevendo a 

transmissão para o acionista Município de todo o património ativo e 

passivo da sociedade, incluindo o superveniente, em vista à dissolução 

e liquidação da sociedade. ------------------------------------------ 

10. O sancionamento de todo o processo administrativo de dissolução e 
liquidação da sociedade, nos termos acordados pelos respetivos 

acionistas, foi aprovado em reuniões do executivo camarário de 02 de 

maio e 08 de agosto de 2011, e devidamente sancionado pela Assembleia 

Municipal em sua sessão ordinária de 28 de setembro de 2011. -------- 

11. Em execução das deliberações dos competentes órgãos municipais, 
todos os processos, incluindo os de natureza litigiosa, e, muito 

concretamente o Processo 141/10.6BEMDL – Ação Administrativa - foram 

transferidos para o Município, e, nessa justa medida, o mandatário da 

sociedade “ChavesPolis”, passou a ser o Dr. Vítor Brás, consultor 

jurídico da autarquia, tendo, para o efeito, poderes sub estabelecidos 

pela sociedade “PLA - Francisco Preto, Lia Araújo & Associados- 

Sociedade de Advogados, RL”, mandatária da ChavesPolis. ------------- 

12. E, foi neste contexto, que o referido mandatário, em nome da Ré 
ChavesPolis, S.A., apresentou a respetiva contestação, à supra 

identificada Ação Administrativa, pugnando, face aos incidentes 

ocorridos durante a execução do contrato da empreitada, sumariamente, 

supra identificados, pela improcedência da ação por total renúncia ao 
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eventual direito ou, caso assim não fosse entendido, pela procedência 

parcial da ação. ---------------------------------------------------- 

II – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

1. O processo continuou a decorrer, naquele Tribunal Administrativo 

e Fiscal, e, pese embora, na sequência do projeto de partilha da 

ChavesPolis e das subsequentes deliberações dos órgãos municipais, o 

mesmo tenha integrado a informação relativa à situação  financeira  do 

Município, legalmente a prestar à Assembleia Municipal, em cumprimento 

das disposições combinadas previstas  no nº 4 do Artigo 35º e na alínea 

c), do nº2, do Artigo 25º, do Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, concretamente no que se refere aos processos judiciais 

pendentes, com a indicação da respetiva fase e estado, o mesmo deveria 

ter sido considerado, nas contas municipais, como um passivo 

contingente, o que não se verificou. -------------------------------- 

2. Com base num relatório da fiscalização da obra em causa, a ré 

admitiria reconhecer ter a pagar à autora ACA uma indemnização máxima 

de €138 902,50, sendo certo que o valor da ação, com os juros a pagar 

até ao presente, rondaria o montante global de €300 000,00. --------- 

3. A audiência final de julgamento foi marcada para o pretérito dia 

23 do corrente mês de setembro, tendo as partes, previamente, em face 

dos distintos valores em discussão, ponderado a possibilidade de ser 

feito um acordo que colocasse fim ao processo, evitando, assim, a 

realização da audiência de julgamento. ------------------------------ 

4. Neste contexto, sob a supervisão do Presidente da Câmara, tendo 

em consideração a diferença do valor máximo da indemnização, devido 

pela prorrogação legal do prazo, apurado pela fiscalização da obra - 

€138 902,50 – e o valor reclamado pela ACA – €157 910,33 – o qual 

acrescido dos respetivos juros atingiria um montante de cerca de €300 

000,00, e, também, no intuito de evitar recursos e prolongar, ainda 

mais, a duração do processo, as partes chegaram a acordo para pôr fim 

ao litígio, mediante transação nos seguintes termos: ---------------- 

a) A autora – ACA – reduz o pedido para €137 500,00, valor que a ré – 
ChavesPolis, - aceita e reconhece; ---------------------------------- 

b) Tal quantia será liquidada pela ré35 ChavesPolis, S.A., em três 
prestações mensais, sendo a primeira e a segunda no valor de €50 

000,00, e a última no valor restante de 37 500,00; ------------------ 

c) A primeira prestação será paga até ao dia 31 de outubro de 2019, a 
segunda e a terceira serão pagas até ao final do mês de novembro e de 

dezembro de 2019, respetivamente, para o IBAN indicado pela autora; - 

d) As custas em dívida serão pagas pela ré, prescindindo as partes 
reciprocamente de custas de parte. ---------------------------------- 

5. Posto isto, afigura-se que o montante global proposto de €137 

500,00 servia para estabelecer um acordo equilibrado, quer para a ré, 

quer para a autora, viabilizando o termo do litígio, pelo que, no 

pretérito dia 17 do corrente mês a transação deu entrada no TAF de 

Mirandela, tendo a juíza do processo, por sentença do dia 18 de 

setembro corrente, julgado válida a transação, nos termos supra, dando 

sem efeito a audiência final agendada para os dias 23 e 30 de setembro 

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

III – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO 

                                                           
35 Na realidade e nos termos do projeto de partilha da sociedade 

ChavesPolis, por transmissão global de património para o acionista 

Município de Chaves, incluindo o ativo e passivo superveniente, 

aprovado pela assembleia geral da sociedade e pelos órgãos municipais, 

tal encargo será suportado pelo Município de Chaves. ---------------- 
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Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, e nos termos das 

deliberações camarárias de 02 de maio e 08 de agosto de 2011 e da 

Assembleia Municipal de 28 de setembro de 2011, sugiro ao executivo 

camarário, a aprovação da presente proposta, consubstanciada no 

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

a) Ratificação da transação em causa, mediante a qual foi colocado 

termo à Ação administrativa comum Processo nº 141/10.6BEMDL, no 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, pelo valor €137.500,00 

(cento e trinta e sete mil e quinhentos euros), em conformidade com 

as razões supra apontadas, suprimindo, simultaneamente, a falta de 

poderes especiais para acordar e transigir, do mandatário da 

ChavesPolis, cuja procuração, no processo, apenas lhe conferia poderes 

forenses gerais; ---------------------------------------------------- 

b) Que o pagamento seja feito, nos termos acordados, ao abrigo do 

compromisso nº 2019/2942 – Documento nº 2019/3064, extraído do sistema 

informático de apoio à execução orçamental; ------------------------- 

c) No caso de decisão favorável, dever-se-á remeter a presente 

proposta à Divisão de Gestão Financeira, em vista a dar cumprimento 

ao acordado. -------------------------------------------------------- 

Chaves, 24 de setembro de 2019. ------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

Em anexo: Cópia do Acordo de transacção; cópia da sentença; Notificação 

da sentença da transação à ChavesPolis. ----------------------------- 

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

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

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

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

apreciação, usou da palavra, o Presidente da Câmara, tendo apresentado 

a seguinte declaração de voto: -------------------------------------- 

“A subscrição da presente proposta foi feita atendendo a razões de 

interesse público e superior interesse do Município. ---------------- 

Porque de outra forma o meu sentido de voto seria distinto, seria 

naturalmente contra, porque não é aceitável que um processo desta 

dimensão não fosse conhecido e não estivesse traduzido nos documentos 

financeiros do Município, muito concretamente nos documentos de 

prestação de contas submetidos à Assembleia Municipal desde 2010. --- 

Por outro lado, é estranho que existindo, no processo, uma confissão 

de dívida, no montante de 138 mil euros, por parte do Município, a 

mesma não estivesse refletida nas dívidas e/ou responsabilidades do 

Município nos documentos de prestação de contas desse mesmo ano, 

traduzindo claramente a política seguida durante os últimos anos, de 

esconder a dívida.” ------------------------------------------------- 

 

 

4. PROJETO DE “AMPLIAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DE CHAVES”, NA FREGUESIA 

DE OUTEIRO SECO, CONCELHO DE CHAVES. - DISPONIBILIZAÇÃO DAS PARCELAS 

DE TERRENO INDISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DA DIVISÃO FUNDIÁRIA DO TERRENO 

– OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO -. - ADOPÇÃO DE 

RESOLUÇÃO DE EXPROPRIAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 10º DO C.E.. PROPOSTA 

Nº 94/GAP/2019. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Antecedentes e Justificação ------------------------------------- 

1. O Município de Chaves pretende proceder à Ampliação do Parque 

Empresarial de Chaves, conforme previsto nos documentos de gestão 

previsional aprovados para o ano de 2019, pelos competentes órgãos 
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municipais, e decorre da Ação 2019 I 14 do PPI, documento que se anexa 

sob o nº1. ---------------------------------------------------------- 

2. No passado dia 1 de agosto de 2019, o Município de Chaves celebrou 

com a sociedade FASE-Estudos e Projetos, S.A., NIPC 509 021 050, um 

contrato de prestação de serviços para a “Elaboração dos projetos para 

a ampliação do Parque Empresarial de Chaves (PEC), incluindo 

consequente estudo de impacte ambiental”, sendo o respetivo projeto 

de divisão fundiária sujeito à apreciação e, previsível, aprovação do 

executivo camarário, na sua reunião agendada para o dia 30 do corrente 

mês de setembro de 2019. -------------------------------------------- 

3. Sendo certo que, no passado dia 5 do mesmo mês de agosto, este 

Município celebrou com a sociedade B&F – Consultores, Lda., NIPC 503 

501 514, um contrato de “Prestação de serviços de consultoria para 

elaboração da candidatura ao aviso nº norte-53-2019-11: concurso para 

apresentação de candidaturas de áreas de acolhimento empresarial – 

apoio à localização de empresas”, e uma adenda, aquele contrato, no 

pretérito dia 4 do corrente mês de setembro, visando a obtenção de 

financiamento comunitário à execução de tal projeto, com o custo 

estimado de cerca de €1 800 000,00. --------------------------------- 

4. A execução da obra em causa, materializada numa divisão fundiária 

do terreno, mediante uma operação de loteamento, com obras de 

urbanização, visa criar lotes de grande dimensão, de forma a dar 

resposta a pedidos formulados por diversos agentes económicos, visando 

o desenvolvimento económico e sustentado do concelho de Chaves, 

através da criação de emprego e dinamização da economia local, e a 

fim, a fixação de população e a inversão da tendência de perda 

populacional deste território interior. ----------------------------- 

5. Estes foram os fundamentos de interesse público que presidiram à 

elaboração e subsequente aprovação deste projeto. ------------------- 

6. A execução do projeto, em causa, integra-se, inquestionavelmente, 

no âmbito  atribuições e das competências municipais, em matéria de 

promoção do desenvolvimento, conforme decorre da  alínea m), do nº2, 

do Artigo 23º e alínea ff), do nº1, do Artigo 33º, todos do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que veio estabelecer o regime 

jurídico das autarquias locais, aprovar o estatuto das entidades 

intermunicipais, estabelecer o regime jurídico da transferência de 

competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais e aprovar o regime jurídico do associativismo 

autárquico, diploma legal que revogou, parcialmente, o regime jurídico 

anterior, não obstante a entrada em vigor da Lei nº 50/2018, de 16 de 

agosto e dos correspondentes diplomas setoriais, em matéria de 

descentralização administrativa. ------------------------------------ 

7. A execução da obra/projeto supra referidos projeta-se em domínio 

privado municipal e em terrenos de particulares, sendo, neste último 

caso, necessário proceder à aquisição das parcelas, por via do direito 

privado ou por expropriação, quer para efeitos do disposto no Artigo 

352º do CCP, quer para efeitos da instrução da candidatura ao dito 

Aviso. ------------------------------------------------------------- 

8. Encontram-se, assim, reunidos os pressupostos legitimadores – 

causa de utilidade pública e existência de norma habilitante – 

indispensáveis à promoção dos procedimentos administrativos tendentes 

à regularização da disponibilização de 11 parcelas de terreno, as 

quais são necessárias à materialização de tal projeto de transformação 

fundiária, mediante a tomada de resolução de requerer a utilidade 

pública da expropriação das parcelas de terreno necessárias à 

“Ampliação do Parque Empresarial de Chaves”, em conformidade com o 

disposto no Artigo 10º do Código das Expropriações – C.E -, aprovado 
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pela Lei nº 168/99, de 18 de setembro, alterado e republicado pela Lei 

nº 56/2008, de 4 de setembro. ---------------------------------------  

9. Os bens imóveis/parcelas de terreno necessárias à “Ampliação do 

Parque Empresarial de Chaves”, encontram-se melhor identificados no 

“Mapa de Expropriações”, documento cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, e que se anexa 

à presente Proposta sob o número 2, com a menção dos seguintes 

elementos, constantes do Artigo 10º do Código das Expropriações, a 

saber: ------------------------------------------------------------- 

a) Número atribuído à parcela de terreno; ---------------------  

b) Nome dos proprietários e moradas; -------------------------- 

c) Área da parcela a expropriar; ------------------------------ 

d) Localização das Parcela com a indicação do lugar e freguesia;  

e) Identificação das parcelas por referência à menção da 

descrição na Conservatória do Registo Predial de Chaves e da 

inscrição matricial; ------------------------------------------- 

f) Estimativa dos encargos com a aquisição; ------------------- 

g) Previsão em IGT para a parcela em causa. ------------------- 

10.  Para efeitos da estimativa dos encargos com as respetivas 

aquisições, o valor das mesmas é de €171.961,32, conforme relatórios 

de avaliação prévia, elaborados pelo perito da lista oficial, João 

Diogo Leite P. Magalhães Alpendurada, Engenheiro Civil, documentos 

cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais e se anexam à presente proposta sob o número 3, 

encontrando-se a respetiva verba cativa pela Proposta de Cabimento nº 

2019/2028, documento que se anexa sob o número 4. ------------------- 

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

- Considerando os elementos fundamentadores anteriormente 

evidenciados, indissociáveis não só, da determinação do interesse 

público que está na génese da concretização do projeto em questão, mas 

também da urgência da disponibilização dos bens imóveis da 

expropriação, os quais são indispensáveis à prossecução de tal 

objetivo, em face do prazo limite de 25/10/2019, para a instrução da 

candidatura a submeter ao retrocitado Aviso; ------------------------ 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea vv), do nº 1, do 

artigo 33º, do Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, compete 

à Câmara Municipal, órgão executivo da Autarquia, propor, nos termos 

da lei, a declaração de utilidade pública, para efeitos de 

expropriação, não sendo, tal competência, susceptível de delegação no 

Presidente da Câmara; ----------------------------------------------- 

Assim, sugere ao Executivo Camarário que adote deliberação no sentido 

de:  ---------------------------------------------------------------- 

a) Ao abrigo do disposto no Artigo 10º do Código das Expropriações, 

aprovado pela Lei nº. 168/99, de 18 de setembro alterado e republicado 

pela Lei nº 56/2008, de 4 de setembro, seja adotada resolução de 

expropriar enquanto ato pré-expropriativo indispensável à obtenção da 

declaração de utilidade pública, com vista à aquisição das parcelas 

de terreno números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, necessárias à 

execução da operação da divisão fundiária do terreno, mediante a 

execução de uma operação de loteamento – “Ampliação do Parque 

Empresarial de Chaves” -, composta por três lotes, com obras de 

urbanização e a executar em regime de empreitada de obras públicas; -   

b) Que, para o efeito, sejam aprovados todos os documentos que dão 

suporte fundamentador a tal resolução, particularmente, o “Mapa de 

Expropriações”, e os respetivos relatórios de avaliação prévia, das 

parcelas de terreno em causa, produzidos pelo perito da  lista oficial, 

João Diogo Alpendurada, Engenheiro Civil, contendo, em síntese, tais 
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documentos, os elementos relativos à identificação dos bens a 

expropriar, os correspondentes proprietários/interessados e a 

estimativa dos encargos a suportar com as aquisições; --------------- 

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

por parte do executivo camarário, deverá, o Presidente da Câmara, em 

sede de execução de tal decisão administrativa, notificar da adoção 

da resolução de requerer a declaração da utilidade pública da 

expropriação os respetivos proprietários, por carta registada com 

aviso de receção, no cumprimento do disposto no nº. 5, do citado Artigo 

10º do C.E., formulando-lhes, simultaneamente, proposta de aquisição 

pela via do direito privado, nos termos do n.º 2, do Artigo 11º, do 

referido código, sendo certo que, dos contactos e diligências já 

desenvolvidos, tudo aponta para o sucesso das aquisições por via do 

direito privado. ---------------------------------------------------- 

Chaves, 24 de setembro de 2019. ------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

Em Anexo: O respectivo processo administrativo, incluindo: ---------- 

- Mapa dos bens a expropriar; --------------------------------------- 

- Planta cadastral; ------------------------------------------------- 

- Cadernetas prediais e informação predial - CRP -; ----------------- 

- Relatórios de avaliação prévia; ----------------------------------- 

- Plantas parcelares. ----------------------------------------------- 

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

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

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESÍDUOS 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ANDRÉ FERNANDES JOÃO. INFORMAÇÃO 

Nº 189/DAR/2019. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº189/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 a informação nº174/SHSDPC 

nº104 – 2019, de um pedido em nome de André Fernandes João, 

contribuinte n.º242521137, a solicitar o pagamento em prestações, de 

faturas de abastecimento de água em atraso de pagamento, numa 

instalação Av. da Raposeira, Ed. Stº Amaro, Bl.A, 5ºFrente, em Chaves.- 

Considerando que alega que o requerente está desempregado, não 

beneficiando de qualquer pensão ou subsídio, o que o impossibilita de 

fazer o pagamento de uma só vez.------------------------------------- 

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 
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integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, a fatura em causa, corresponde à data de 

apresentação do pedido 151.81€+juros.-------------------------------- 

Considerando que o valor da dívida é inferior a 250€ e o valor mínimo 

regulamentado para a prestação mensal até esse valor ser de 25€, pelo 

que o faseamento do pagamento da dívida, solicitado em 7 prestações, 

dá cumprimento ao exigido.------------------------------------------- 

3. PROPOSTAS:----------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 151.81€+juros, 

em 7 prestações mensais;---------------------------------------------  

b) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

ora em apreciação;--------------------------------------------------- 

c) Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, à Divisão de Águas e Resíduos.------------------ 

Chaves, 12 de setembro de 2019.-------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 19.09.2019.------------------------------------------------ 

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. INVOCAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DIVIDAS. JOAQUIM CASTELO DA CUNHA. 

INFORMAÇÃO Nº 197/DAR/2019. ----------------------------------------- 

Foi presente a informação nº197/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—- 

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

Na sequência de requerimento escrito, com registo de entrada nos 

serviços da Divisão de Águas e Resíduos nº8332/19, datado do pretérito 

dia 16/09/2019, Joaquim Castelo da Cunha apresentou prescrição de 

divida.------------------------------------------------------------- 

Em termos gerais invoca a prescrição dos valores em divida referente 

ao processo identificado em epígrafe, por força do disposto no nº1 do 

artigo 10º, da Lei nº23/96, de 26 de Julho e ulteriores alterações.-- 

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

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

a) Da prescrição de dividas relativas a consumos de água---------- 

A lei nº23/96, de 26 de Julho alterada pelas Leis nº12/2008 de 26 de 

Fevereiro e nº24/2008 de 2 de Junho, consagrou um conjunto de regras 

a que deve obedecer a prestação de serviços públicos essenciais, com 

vista à proteção do utente.------------------------------------------ 

Ora os serviços públicos abrangidos pelo retrocitado diploma legal são 

os serviços de fornecimento de água, fornecimento de energia eletrica, 

de fornecimento de gás natural e gases de petróleo liquefeitos 

canalizados, de comunicações eletrónicas, serviços postais, serviço 
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de recolha e tratamento de águas residuais e serviços de gestão de 

resíduos sólidos urbanos.-------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no nº1, do artigo 10º, da Lei nº23/96, de 26 

de Julho e ulteriores alterações, a entidade que presta o serviço 

dispõe de um prazo de seis meses para exigir ao utente o pagamento do 

valor constante da respetiva fatura, sob pena de prescrição desse 

direito.------------------------------------------------------------ 

Ou seja, caso se verifique a falta de pagamento voluntário das quantias 

constantes em determinada fatura, a entidade prestadora do serviço 

dispõe de seis meses, para realizar a propositura da respetiva ação 

ou injunção, em vista a ser ressarcida, coercivamente, do valor em 

divida.------------------------------------------------------------- 

3. DÍVIDA----------------------------------------------------------- 

Efetivamente a dívida remonta aos anos de 2004 e 2005.--------------- 

Os documentos de pagamento em causa são os constantes do mapa abaixo- 

05060790000009599 Documento Pagamento 2005-06-08 Enviado ao Cliente 

2005-06-08 --------------------------------------------------- 7.64 € 

05050790101139599 Documento Pagamento 2005-05-23 Enviado ao Cliente 

2005-05-23 -------------------------------------------------- 11.57 € 

05030790101197699 Documento Pagamento 2005-03-21 Enviado ao Cliente 

2005-03-21 -------------------------------------------------- 11.57 € 

05020790100975799 Documento Pagamento 2005-02-16 Enviado ao Cliente 

2005-02-16 -------------------------------------------------- 11.57 € 

05010790100272699 Documento Pagamento 2005-01-18 Enviado ao Cliente 

2005-01-18 -------------------------------------------------- 11.57 € 

04120790100328899 Documento Pagamento 2004-12-24 Enviado ao Cliente 

2004-12-24 -------------------------------------------------- 11.57 € 

04110790101727099 Documento Pagamento 2004-11-29 Enviado ao Cliente 

2004-11-29 -------------------------------------------------- 12.86 € 

04110790100081299 Documento Pagamento 2004-11-02 Enviado ao Cliente 

2004-11-02 ---------------------------------------------------11.57 € 

04100790100125899 Documento Pagamento 2004-10-08 Enviado ao Cliente 

2004-10-11 --------------------------------------------------- 7.69 € 

04090790100152299 Documento Pagamento 2004-09-13 Enviado ao Cliente 

2004-09-14 -------------------------------------------------- 14.15 € 

04080790100143899 Documento Pagamento 2004-08-17 Enviado ao Cliente 

2004-08-17 --------------------------------------------------- 7.69 € 

04070790100151299 Documento Pagamento 2004-07-23 Enviado ao Cliente 

2004-07-23 -------------------------------------------------- 16.74 € 

04060790100139799 Documento Pagamento 2004-06-28 Enviado ao Cliente 

2004-06-28 -------------------------------------------------- 15.45 € 

Desconhece-se as razões de não terem sido cobrados.------------------ 

As faturas referentes aos documentos de pagamento acima indicados que 

ficaram por cobrar não entraram em execução fiscal pois nos anos de 

2004 e 2005 não estava implementado---------------------------------- 

4. 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 deliberação consubstanciada 

na declaração de prescrição das dividas, em virtude de já terem 

decorrido mais de seis meses desde a emissão das referidas faturas, 

nos termos e para os efeitos do disposto nº nº1, do artigo 10º, da Lei 

nº23/96, de 26 de Julho e ulteriores alterações.---------------------  
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b)Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

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

em apreciação;------------------------------------------------------ 

c)Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

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

municipal, à Divisão de Águas e Resíduos, responsável pelo processo.- 

Chaves, 20 de setembro de 2019.-------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 23.09.2019.------------------------------------------------ 

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

 

 

3. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ANA SOFIA SILVA FERNANDES 

FONSECA. INFORMAÇÃO Nº 199/DAR/2019. -------------------------------- 

Foi presente a informação nº199/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 02 de maio de 2019, um 

pedido em nome de Ana Sofia Silva Fernandes Fonseca, contribuinte 

n.º206171188, 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 no Largo dos Fortes, Bloco O, 1º - 10, em 

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

A 10 de maio de 2019, foi solicitado à Divisão de Recursos Humanos 

informação sobre a impossibilidade económica do requerente.---------- 

A 20 de setembro de 2019, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº182/SHSDPC Nº110/2019, que a Srª Ana Sofia Silva 

Fernandes Fonseca, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a 

intenção de liquidar, o valor da divida, em 10 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 448.70€+juros, neste momento o valor 

é de 400,62€+juros, isto porque o programa cobrou parcialmente as 

faturas por encontro de contas devido aos créditos.------------------ 

Considerando que, o requerente, demonstrou, de livre e espontânea 

vontade, a intenção de liquidar, o valor da divida em 10 prestações 

cada instalação.---------------------------------------------------- 
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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 400.62€+juros, 

em 10 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;--------------------------------------------------- 

c) Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, à Divisão de Águas e Resíduos.------------------ 

Chaves, 23 de setembro de 2019.-------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 23.09.2019.------------------------------------------------ 

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

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO DO AERÓDROMO MUNICIPAL 

– CLUBE MOTARD DE CHAVES – CAMPEONATO NACIONAL DE SUPERMOTO (FEDERAÇÃO 

PORTUGUESA DE MOTOCICLISMO) – 2019. INFORMAÇÃO Nº36/DGF/2019. ------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e Fundamentação: ----------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1) Considerando a receção do requerimento, datado de 13 de setembro 

de 2019, proveniente do Clube Motard de Chaves, através do qual vem 

dar conhecimento da realização de uma prova que integra o Campeonato 

Nacional de Supermoto, a realizar em Chaves no dia 13 de outubro de 

2019; -------------------------------------------------------------- 
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2) Considerando que, para a realização do referido evento, é 

referido no aludido oficio, a necessidade em solicitar autorização 

para cedência do espaço do Aeródromo Municipal no dia 13 e montagem 

de toda a pista no dia anterior; ------------------------------------ 

3) Considerando que, compulsado o Regulamento de Utilização do 

Aeródromo Municipal de Chaves, aprovado pelos órgãos municipais 

competentes, verifica-se que, para a Utilização extraordinária do 

Aeródromo Municipal, de acordo com o previsto no seu artigo 4º, existe 

a obrigatoriedade de cumprimento de um conjunto de requisitos, a saber: 

a) apresentação do pedido de autorização de cedência de espaço, com 

o mínimo de 30 dias de antecedência em relação à data pretendida para 

utilização do Aeródromo, obrigatoriamente acompanhado dos seguintes 

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

 identificação dos responsáveis pela organização e desenvolvimento 

das atividades pretendidas; ----------------------------------------- 

 descrição das atividades pretendidas, bem como o período durante 

o qual, as mesmas decorrerão; --------------------------------------- 

 número de participantes nas atividades, bem como, quando for caso 

disso, a estimativa do número de pessoas na assistência; ------------ 

 planta referenciadora das áreas do aeródromo onde decorrerão as 

atividades a realizar, bem como, quando aplicável, planta das áreas 

principal e secundária(s) para uso do público e estacionamento 

automóvel; --------------------------------------------------------- 

 declaração simples de estar garantida a presença de um serviço de 

controlo e manutenção da ordem e de um serviço de socorro adequado;-- 

4) Considerando que, pela análise do requerimento apresentado, 

verifica-se que não foram apresentados, pelo Clube Motard de Chaves, 

os seguintes elementos: --------------------------------------------- 

 as plantas topográficas referentes à área de prova e à área 

correspondente ao público assistente; ------------------------------- 

 quantificação do número de participantes nas atividades; ------- 

5) Considerando que, de acordo com art.º 5º do aludido Regulamento, 

a utilização do Aeródromo Municipal é de competência da Câmara 

Municipal e é, obrigatoriamente, precedida do parecer a emitir pelo 

Diretor do Aeródromo Municipal, o qual deve ser emitido no prazo máximo 

de 5 dias a contar da data de receção do pedido, o qual deverá ser 

sancionado pelo Administrador responsável pelo Aeródromo Municipal. - 

II – Proposta: ------------------------------------------------------ 

1) Face ao exposto, no cumprimento de tal disposição regulamentar, e 

tendo em vista regularizar a instrução de requerimento apresentado, 

para a emissão de parecer sobre a eventual cedência para utilização 

do espaço do Aeródromo Municipal para a realização do evento “Prova 

de Campeonato Nacional de Supermoto”, deverão ser tidos em 

consideração, os seguintes procedimentos: --------------------------- 

a) Notificar o Clube Motard de Chaves para apresentação dos elementos 

em falta, até à próxima segunda-feira, dia 23 de setembro, até às 16 

horas; ------------------------------------------------------------- 

b) Caso o requerimento venha a ficar devidamente instruído, dever-

se-á agendar a proposta de autorização para cedência do espaço ao 

Clube Motard de Chaves, e encerramento do Aeródromo, nos dias 12 e 13 

de outubro, ao órgão executivo municipal, para aprovação; ----------- 

c) Em simultâneo, deverá ser solicitada a emissão de um NOTAM – 

acesso à Navegação, à NAV Portugal, EPE, com quinze dias de 

antecedência à realização do evento, no cumprimento do art.º 6º do 

Regulamento em vigor. ----------------------------------------------- 
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2) Por conseguinte, cumpre-me informar que, desde que verificados os 

requisitos supra identificados e alcançadas as necessárias e 

vinculativas autorizações, poder-se-á, face ao histórico das 

autorizações, relativamente à Prova desportiva em questão, realizadas 

em anos anteriores, deferir o pedido do Clube Motard de Chaves, para 

a realização, no dia 13 de outubro de 2019 da referida Prova desportiva 

- Supermoto, encerrando-se, necessariamente, o Aeródromo Municipal. - 

3) Ainda, dando cumprimento ao nº3 do art.º 7º do Regulamento de 

utilização do Aeródromo Municipal, deverá recomendar-se, ao Clube 

Motard de Chaves, que, aquando da realização da mencionada Prova 

desportiva – Supermoto, fica o mesmo, vinculado à manutenção do espaço 

público cedido, responsabilizando-se pela reparação de eventuais danos 

que possam ocorrer. ------------------------------------------------- 

À consideração do administrador responsável, ------------------------ 

20 de setembro de 2019 ---------------------------------------------- 

O Diretor do Aeródromo ---------------------------------------------- 

(Artur Lopes Baltazar) ---------------------------------------------- 

DESPACHO DA ADMINISTRADORA DO AERÓDROMO, DRAª. MÁRCIA SANTOS DE 

2019.09.20. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

2019.09.20. --------------------------------------------------------

Visto. Concordo. Proceda-se em conforme preconizado nesta informação 

técnica. ----------------------------------------------------------- 

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. CONTRATO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA ATM, 

NO MERCADO MUNICIPAL DE CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº91/DSC/2019. -- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------------- 

A presente informação consubstancia a análise da proposta de 

celebração de um contrato de cedência de espaço para a instalação de 

uma caixa ATM, no Mercado Municipal de Chaves. ---------------------- 

ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves é responsável pela organização e gestão 

do espaço do Mercado Municipal de Chaves, que se constitui por um 

espaço fechado e coberto, especificamente destinado à venda a retalho 

de produtos alimentares, organizados por lugares de venda 

independentes, dotados de zonas e serviços comuns e possuindo uma 

unidade de gestão comum, que se localiza na Avenida Irmãos Rui e Garcia 

Lopes, em Chaves. --------------------------------------------------- 

Em maio de 2017, a caixa ATM, que se encontrava instalada no Mercado 

Municipal de Chaves, pertença do Montepio, sofreu um assalto. ------- 

No seguimento deste incidente, a entidade bancária exigiu ao Município 

de Chaves a implementação de uma série de medidas de segurança, mais 

concretamente, a instalação de um sistema de alarme com ligação a 

central recetora de alarmes e um circuito de videovigilância. ------- 

Face à análise de custos da implementação das medidas de segurança 

propostas, foi comunicada a intenção da câmara recusar a assunção da 

despesa, pelo que a entidade bancária veio a retirar o equipamento, 

em junho do mesmo ano.  --------------------------------------------- 
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Todavia, é reconhecido que este facto tem vindo a causar vários 

constrangimentos, numa zona que não apresenta alternativas. Este 

equipamento servia os utentes do próprio Mercado, Feira Semanal, 

Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, Segurança Social, 

Centro de Saúde, entre outros serviços e empresas locais, bem como 

áreas residenciais próximas. ---------------------------------------- 

Constatada esta realidade, foram desenvolvidas diligências para a 

instalação de uma caixa ATM, junto de várias entidades bancárias, as 

quais se revelaram infrutíferas, o que conduziu a um esforço acrescido 

no sentido de encontrar um parceiro que, de alguma forma, minimizasse 

o impacto financeiro da instalação de um ATM, o que veio a acontecer 

com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

C.R.L. (Caixa Agrícola). -------------------------------------------- 

Com o contrato ora em análise, pretende-se ceder à Caixa Agrícola, a 

utilização de um espaço com aproximadamente 2m2, sito nas instalações 

do Mercado Municipal de Chaves, no local assinalado na planta que 

constitui o anexo 1 desta proposta, a fim de esta instalar uma caixa 

ATM, com as características e dimensões, constantes do anexo 2. ----- 

Para o efeito, o Município de Chaves assegurará as condições 

necessárias à instalação da caixa ATM, suportando integralmente o 

custo com as obras de adaptação das instalações, cuja descrição consta 

do anexo 3. --------------------------------------------------------- 

Competirá ainda, ao Município de Chaves, o fornecimento da energia 

elétrica, suportando os respetivos custos. -------------------------- 

Dos termos do contrato estabelece-se que o espaço utilizado não terá 

qualquer contrapartida mensal, nem direito de pagamento a favor da 

Caixa Agrícola ou do Município de Chaves. --------------------------- 

Em matéria de segurança, competirá à Caixa Agrícola, a implementação 

dos sistemas previstos na 4.ª cláusula, que inclui um alarme ligado à 

central de alarmes da Caixa Agrícola e a contratação de um seguro de 

equipamento ATM, assim como seguro de valores e danos. -------------- 

Considerando que as instalações do Mercado Municipal de Chaves 

integram o domínio privativo do Município. -------------------------- 

Considerando que nos termos do disposto na alínea ee), do n.º 1, do 

artigo 33.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, compete à câmara 

municipal gerir instalações e equipamentos integrados no património 

do município ou colocados, por lei, sob administração municipal. ---- 

Considerando que nos termos do n.º 1, do artigo 3.º, do Regulamento 

de Mercados Municipais do Concelho de Chaves, a organização e gestão 

dos mercados municipais compete à Câmara Municipal; ----------------- 

Considerando que a cedência de espaços no Mercado Municipal de Chaves 

se enquadra nas competências de gestão do órgão executivo municipal. 

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

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor que o presente assunto seja agendado para uma 

próxima reunião ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção 

da competente deliberação, no sentido de: --------------------------- 

Aprovar os termos do contrato de cedência de espaço no Mercado 

Municipal de Chaves para instalação de uma caixa ATM, a celebrar entre 

a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

C.R.L. e o Município de Chaves, documento cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se anexa 

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

Simultaneamente, legitimar o Presidente da Câmara, desde já, a 

outorgar, em representação do Município de Chaves, o contrato referido 

no número anterior; -------------------------------------------------  
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Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser levada 

ao conhecimento da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Trás-os-Montes 

e Alto douro, C.R.L., através da emissão da competente notificação. - 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 20 de setembro de 2019 -------------------------------------- 

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

(Cristiana Morais) -------------------------------------------------- 

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

CONTRATO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO -------------------------------------- 

Primeira Contraente: ------------------------------------------------ 

Município de Chaves, com sede em Praça de Camões, Chaves, NIPC 

501205551, doravante designada por Primeira Contraente, ------------- 

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

Segunda Contraente: ------------------------------------------------- 

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, C.R.L., 

com sede social em Peso da Régua, na Rua dos Camilos, nº247, NIPC 

501393420, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila 

Real sob o mesmo número, com o capital social realizado de € 5.000.000 

(variável), doravante designada por CAIXA AGRÍCOLA. ----------------- 

Tomando em consideração que: ---------------------------------------- 

A) A Primeira Contraente é responsável pela organização e gestão do 

espaço do Mercado Municipal de Chaves, que se constitui por um espaço 

fechado e coberto, especificamente destinado à venda a retalho de 

produtos alimentares, organizados por lugares de venda independentes, 

dotados de zonas e serviços comuns e possuindo uma unidade de gestão 

comum, que se localiza na Avenida Irmãos Rui e Garcia Lopes, em Chaves;  

B) A CAIXA AGRÍCOLA dispõe, no âmbito do exercício da sua actividade 

bancária, de caixas multibanco, vulgarmente denominadas de ATM; ----- 

É livre e reciprocamente celebrado o presente contrato de cedência de 

espaço, o qual se rege pelas cláusulas seguintes: ------------------- 

1ª ----------------------------------------------------------------- 

1- A Primeira Contraente cede à CAIXA AGRÍCOLA e esta toma de cedência 

a utilização de espaço de 2 metros quadrados sito nas instalações 

referidas no Considerando A) supra e, mais exactamente, no local 

assinalado na planta que constitui o anexo 1, que faz parte integrante 

do presente contrato, a fim de nele instalar uma caixa ATM com as 

características e dimensões constantes do anexo 2, que igualmente faz 

parte integrante do presente contrato. ------------------------------ 

2- A Primeira Contraente assegura à CAIXA AGRÍCOLA que o espaço cedido 

se encontra em condições de ser utilizado para os fins do presente 

contrato e, sendo constatada, pela CAIXA AGRÍCOLA, a necessidade de 

obras de adaptação para que tais condições sejam reunidas, a Primeira 

Contraente suportará integralmente o seu custo. ---------------------  

3- A cessão do espaço engloba a permissão para a decoração do mesmo 

com material alusivo ao Crédito Agrícola, bem como para a colocação 

no mesmo de folhetos publicitários e informação sobre produtos e 

serviços disponibilizados pela CAIXA AGRÍCOLA. ---------------------- 

2ª ----------------------------------------------------------------- 

O presente contrato é celebrado pelo prazo de 2 (anos) ano a contar 

da data de assinatura do presente contrato, renovando-se sucessiva e 

automaticamente por iguais períodos de tempo, salvo denúncia de 

qualquer uma das partes através de carta registada com aviso de 

recepção dirigida à contraparte com uma antecedência mínima de 30 

(trinta) dias. ------------------------------------------------------ 

3ª ----------------------------------------------------------------- 
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O espaço utilizado não terá qualquer contrapartida mensal, nem direito 

de pagamento a favor da CAIXA AGRÍCOLA ou da primeira contraente. --- 

4ª ----------------------------------------------------------------- 

1- Compete à Primeira Contraente: ----------------------------------- 

a. Fornecer à CAIXA AGRÍCOLA a energia eléctrica necessária ao 

funcionamento da caixa ATM, suportando os respetivos custos; -------- 

b. Manter a caixa ATM e as suas imediações em perfeito estado de 

limpeza; ----------------------------------------------------------- 

c. Avisar a CAIXA AGRÍCOLA de toda e qualquer avaria e/ou anomalia de 
funcionamento da caixa ATM, bem como de todo e qualquer acto de 

vandalismo de que ela seja alvo; ------------------------------------ 

d. Garantir que o acesso ao equipamento seja restrito, assim como o 
espaço esteja sempre fechado ao exterior. --------------------------- 

2- Compete à CAIXA AGRÍCOLA: ---------------------------------------- 

a. Manter em funcionamento a caixa ATM, efetuando a sua manutenção; 

b. Instalar um sistema de neutralização de notas com recurso a tinta, 

um sistema sonoro de deteção de gás, detetores sísmicos e magnéticos, 

assim como um alarme ligado à central de alarmes da Caixa Agrícola; 

 c. Contratar um seguro de equipamento ATM, assim como um seguro de 

valores, e de danos. ------------------------------------------------ 

5ª ----------------------------------------------------------------- 

Em caso de incumprimento de qualquer uma das obrigações das Contraentes 

pode a parte cumpridora efectuar a resolução do presente contrato, 

através de carta registada com aviso de receção. -------------------- 

6ª ----------------------------------------------------------------- 

Todas as comunicações entre as Outorgantes serão efectuadas para os 

seguintes endereços: ------------------------------------------------ 

PRIMEIRA CONTRAENTE: ------------------------------------------------ 

Município de Chaves ------------------------------------------------- 

Morada: Câmara Municipal de Chaves, Praça de Camões, 5400-150 Chaves 

Telefone: 276 340 500 ----------------------------------------------- 

Email: municipio@chaves.pt ----------------------------------------- 

CAIXA AGRÍCOLA: ----------------------------------------------------- 

Ao cuidado de Conselho de Administração da Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo de Trás-os-Montes e Alto Douro, CRL --------------------------- 

Morada: Rua Miguel Bombarda, nº1 ------------------------------------ 

Fax: 259000839 ------------------------------------------------------ 

Email: trasosmontesealtodouro@creditoagricola.pt -------------------- 

7ª ----------------------------------------------------------------- 

Para dirimir todo e qualquer conflito emergente do presente contrato 

é acordado entre as Contraentes que será exclusivamente competente o 

foro da comarca de Vila Real, com renúncia a qualquer outro. -------- 

Feito em duas vias originais subscritas pelas partes outorgantes, aos 

06 de agosto de 2019. -----------------------------------------------  

A PRIMEIRA CONTRAENTE ----------------------------------------------- 

A CAIXA AGRÍCOLA ---------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23/09/2019 --------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

à Senhora Vereadora, Eng.ª Paula Chaves, a aprovação da proposta e da 

estratégia procedimental preconizada na mesma. ---------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora Eng.ª Paula Chaves -------------- 

O Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

mailto:municipio@chaves.pt
mailto:trasosmontesealtodouro@creditoagricola.pt
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DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES DATADO DE 24/09/2019 ------ 

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. RECONHECIMENTO DA CADUCIDADE DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DAS LOJAS N.º 

9, 10 E 44 DO MERCADO MUNICIPAL DE CHAVES - DECISÃO DEFINITIVA. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº92/DSC/2019. ---------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ---------------------------------- 

Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em sua 

reunião ordinária realizada no pretérito dia 15.04.2019, a qual recaiu 

sobre a Informação n.º 34/DSC/2019, de 22 de março de 2019, veio aquele 

órgão municipal manifestar a intenção de conceder dois meses para a 

reabertura das lojas n.º 9, 10 e 44 do Mercado Municipal de Chaves, 

permitindo à titular de ocupação, a renovação de stocks e eventual 

apresentação de novo plano de negócios, evitando o reconhecimento da 

caducidade do direito de ocupação das lojas, nos termos da alínea f) 

do artigo 12.º do Regulamento dos Mercados Municipais de Chaves, mais 

concretamente a interrupção do exercício da atividade. --------------  

 Decorrido o prazo supra mencionado, a titular do direito de ocupação 

não manifestou qualquer intenção de reabertura das lojas, nem 

apresentou qualquer plano de negócios, na tentativa legítima de 

inverter o sentido de decisão entretanto manifestada pelo órgão 

executivo municipal. ----------------------------------------------- 

 Assim, deverá tal sentido de decisão tornar-se, agora, definitiva.  

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

Em coerência com as razões acima enunciadas, tomo a liberdade de 

sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: ------------- 

Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

consubstanciada no reconhecimento da caducidade do direito de ocupação 

das lojas n.º 9, 10 e 44, nos termos da alínea f) do artigo 12.º do 

Regulamento dos Mercados Municipais de Chaves; ---------------------- 

Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do artigo 114.º, do sentido da deliberação que vier a ser 

proferida sobre a matéria ora em apreciação. ----------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 22 de setembro de 2019 ------------------------------------- 

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

Cristiana Morais --------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23/09/2019 --------------------------------------------------------- 

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 

à Senhora Vereadora, Engª Paula Chaves, a aprovação da proposta e da 

estratégia procedimental preconizada na mesma. ---------------------- 

À consideração da senhora Vereadora Eng.ª Paula Chaves ------------- 

Chaves, 23 de setembro de 2019 ------------------------------------- 
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O Chefe de Divisão ------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES DATADO DE 24/09/2019 ------ 

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

 

 

4. CANDIDATURA POSEUR-03-2012-FC-001394 “INVESTIMENTOS NOS SISTEMAS 

EM BAIXA COM VISTA AO CONTROLO E REDUÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DE 

DISTRIBUIÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA NO CONCELHO DE CHAVES” - NOTIFICAÇÃO DE 

APROVAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE ACEITAÇÃO – INFORMAÇÃO 

Nº93/DSC/2019, DA DRA. ANDREIA GERALDES DE 23-09-2019. ------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

1.1. A presente informação visa: ----------------------------------- 

1.1.1. Levar ao conhecimento do executivo municipal a notificação 

de aprovação da candidatura em epígrafe, pela Comissão Diretiva do 

POSEUR em 05/09/2019, nos termos do documento anexo à presente 

informação; -------------------------------------------------------- 

1.1.2.  Promover as diligências necessárias à assinatura do Termo 

de Aceitação e respetiva devolução à entidade suprarreferida.  ------ 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Ao abrigo do AVISO POSEUR-12-2018-18 –“Investimentos nos Sistemas 

em baixa com Vista ao Controlo e Redução de Perdas nos Sistemas de 

Distribuição e Adução de Água”, o Município de Chaves apresentou, em 

17 de maio de 2019, uma candidatura designada “Investimentos nos 

sistemas em baixa com vista ao controlo e redução de perdas nos 

sistemas de distribuição e adução de água no concelho de Chaves”.--- 

2.2. Após competente análise e avaliação da referida candidatura por 

parte da Autoridade de Gestão POSEUR, a mesma mereceu decisão favorável 

de aprovação, a qual foi comunicada ao Município de Chaves, em 11 de 

setembro de 2019, através de ofício n.º 2305/2019. ------------------ 

2.3. Com a citada comunicação foi juntamente rececionado o Termo de 

Aceitação do apoio, cuja minuta se apresenta em anexo, o qual deverá 

ser assinado e autenticado pelo Senhor Presidente da Câmara. -------- 

3. CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO ----------------------------------- 

3.1. A operação “Investimentos nos sistemas em baixa com vista ao 

controlo e redução de perdas nos sistemas de distribuição e adução de 

água no concelho de Chaves” visa dar resposta a constrangimentos 

identificados na rede de abastecimento de água do concelho de Chaves.  

3.2. Através da implementação de um plano de redução de perdas de 

água, pretende-se investir na aquisição de equipamentos para campanhas 

de deteção de fugas, instalação de medidores de caudal com telemetria 

e substituição de condutas onde se detetam perdas elevadas. ---------   

3.3. Com o objetivo principal de redução de perdas de água no concelho 

por forma a incrementar a eficiência do serviço e do sistema de água 

às populações, a operação em causa engloba em concreto a implementação 

das seguintes ações: ------------------------------------------------  

-Ação i.1 - Assessoria técnica para elaboração de um Relatório Técnico 

que identificou o mau funcionamento do sistema, as perdas atuais e 

definiu os investimentos a realizar para redução das perdas de água; 

- Ação i.2 - Substituição de condutas, ligações de ramal e acessórios 

na Avenida do Tâmega, Avenida 5 de Outubro e Rua das Longras, por 
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estas se encontrarem em mau estado de conservação e existir uma elevada 

recorrência de roturas nestas condutas; ----------------------------- 

- Ação i.3 - Instalação de 20 medidores de caudal e telemetria na rede 

de abastecimento de água e criação de 17 ZMCs, bem como a instalação 

de 20 medidores de caudal e televigilância nos reservatórios geridos 

pela Município e compatibilização do sinal com 2 medidores já 

existentes em 2 reservatórios da Câmara Municipal de Chaves e 12 das 

Águas de Portugal; -------------------------------------------------- 

- Ação i.4 - Aquisição de equipamentos de deteção de fugas de água 

(correlador e sistema de inspeção de vídeo). ------------------------ 

3.4. Em fase de candidatura estimou-se que a concretização desta 

operação corresponderia a um investimento total de 1.066.847,71 €, dos 

quais 66.862,84 €, referentes ao valor do IVA, seriam não elegíveis. 

O investimento em causa, com uma taxa de co-financiamento de 40%, 

seria suportado, no montante de 399.993,95 €, pelo Fundo de Coesão e 

599.990.92 € a cargo do Município de Chaves. ------------------------ 

3.5. Da análise efetuada ao conteúdo constante no Relatório de Decisão 

e no respetivo Termo de Aceitação, verificou-se que, da apreciação da 

candidatura e respetiva análise de mérito, por parte da Autoridade de 

Gestão do POSEUR, resultou a obtenção de uma pontuação de 3,34 pontos, 

superior ao mínimo exigido no n.º 14 do Aviso, reunindo assim condições 

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

3.6. Foi possível verificar ainda, através da leitura do documento 

acima mencionado que, no âmbito da análise efetuada, a entidade POSEUR 

propôs alguns reajustamentos ao nível da repartição das 

despesas/componentes candidatadas, com base nos seguintes 

pressupostos: ------------------------------------------------------ 

- Exclusão do valor IVA para efeitos de contabilização do custo total 

do investimento, uma vez que, em virtude do Município de Chaves se 

encontrar coletado com os CAEs “36001-Captação e tratamento de água” 

e “36002-Distribuição de água”, o mesmo tem direito à dedução do IVA 

a 100%. Nestes termos, dado que a operação em causa tem por objeto a 

captação e tratamento de água e respetiva distribuição, o valor do IVA 

não poderá ser considerado para efeitos de despesa; ----------------- 

- Apuramento de despesa não elegível num total de 68.9852,09€, 

repartida do seguinte modo: ----------------------------------------- 

- Na “Ação i.2 - Substituição de condutas, ligações de ramal e 

acessórios na Avenida do Tâmega, Avenida 5 de Outubro e Rua das 

Longras”, foi considerado não elegível um montante de 66.652,89 €, 

referente, nomeadamente, a ramais domiciliários (33.834,15 €), a 

despesas com pavimentos que ultrapassam o limite de 25 % dos trabalhos 

relevantes (2.178,49 €) e à rede de incêndios (30.639,45€); ---------  

- Na “Ação i.4 - Implementação e execução de Zonas de Mediação e 

Controlo (ZMC)/Pontos de Leitura e Caudal”, que previa a aquisição de 

33 Datalogger, 1 correlador e um videoscópio, foi excluído o valor 

correspondente a 3 loggers num montante de 2.300,00€. --------------  

- Redistribuição de valores por componentes de investimento, tendo o 

valor da despesa prevista na “Componente 16 - Construções Diversas” 

referente à “Ação i.3 - Implementação e execução de Zonas de Medição 

e Controlo (ZMC)/Pontos de Leitura e Caudal)”, sido incluída na 

“Componente 2 - Aquisição de Bens”. ---------------------------- 

- Alteração/redução do valor do investimento na “Componente 2 - 

Aquisição de Bens”, dado ter sido detetado um lapso material, em sede 

de candidatura, relativo ao valor global previsto para a “Ação i.4 - 

Aquisição de equipamentos de deteção de fugas de água”. ------------ 

3.7. Perante os reajustamentos propostos e anteriormente descritos, 

apresenta-se de seguida um quadro onde consta o apuramento/aferição 
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da repartição do investimento proposto em sede de candidatura e o 

apresentado pela Autoridade de Gestão do POSEUR para aprovação. 
 

INVESTIMENTO 

CANDIDATADO 

(CMC) 

INVESTIMENTO 

CANDIDATADO (CMC) 

(c/exclusão do 

IVA) 

INVESTIMENTO 

APROVADO 

(POSEUR) 

VARIAÇÃO 

Custo Total do 

Investimento 
1.066.847,71 € 999.984,87 € 998.555,87 € -1,429,00 € 

Investimento Elegível 999.984,87 € 999.984,87 € 929.603,78 € -70,381,09€ 

Investimento Não 

Elegível 
66.862,84 € 0,00 € 68.952,09 € +68.952,09 € 

Contribuição Fundo de 

Coesão 
399.993,95 € 399.993,95 € 371.841,51 € -28.152,44 € 

Autarquia Local 599.990,92 599.990,92 626.714,36 € +26.723,44 € 

Taxa de 

Cofinanciamento 
40% 40% 40% 40% 

 

3.8. Perante os dados apresentados, constata-se que, pese embora se 

tenha detetado um decréscimo no valor elegível, de acordo com os 

fundamentos apresentados no âmbito da análise técnica apresentada pelo 

POSEUR, os valores propostos deverão ser aceites uma vez vão de 

encontro à tipologia de elegibilidades previstas para a Prioridade de 

Investimento em que a referida candidatura se enquadra. -------------   

3.9. Neste contexto, e tendo em conta o anteriormente exposto, cumpre, 

neste momento, decidir sobre a aceitação pelo Município de Chaves, do 

respetivo cofinanciamento, nos moldes constantes no respetivo Termo 

de Aceitação, tendo como pressuposto os montantes de 

investimento/financiamento resumidamente apresentados ponto 3.6 da 

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

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------ 

4.1. Considerando que, a operação em causa se reveste de extrema 

importância e relevância para resposta aos constrangimentos 

identificados na rede de abastecimento de água do concelho de Chaves; 

4.2. Considerando que, pese embora em sede de análise de candidatura, 

tenha sido proposto um reajustamento ao nível da repartição das 

despesas e componentes, as alterações encontram-se devidamente 

justificadas com o devido enquadramento fundamentado nas condições de 

elegibilidade das despesas; ----------------------------------------- 

4.3. Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 

21.º do decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, a aceitação do 

apoio é feita mediante assinatura do Termo de Aceitação ou submetida 

eletronicamente e autenticada nos termos do artigo 11.º ou, quando 

previsto na regulamentação específica, mediante a celebração de 

contrato entre a entidade competente para o efeito e o beneficiário; 

4.4. Considerando que, nos termos do nº 2 do mesmo artigo, a decisão 

de aprovação caduca, caso não seja submetido ou assinado o Termo de 

Aceitação ou outorgado o contrato, no prazo máximo de 30 dias úteis a 

contar da data da notificação da decisão, salvo motivo justificado, 

não imputável ao beneficiário e aceite pela autoridade de gestão; 

4.5. Face ao exposto, propõe-se que se submeta a presente informação 

à consideração do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, 

para que, caso concorde com o preconizado, apresente o assunto à 

próxima reunião de Câmara Municipal, para que o órgão executivo 

delibere no seguinte sentido: -------------------------------------- 

- Aprovar o Termo de Aceitação da operação “POSEUR-03-2012-FC-001394 

“Investimentos nos sistemas em baixa com vista ao controlo e redução 
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de perdas nos sistemas de distribuição e adução de água no concelho 

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

- Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 

referido Termo de Aceitação e posterior envio à Autoridade de Gestão 

do POSEUR. ---------------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DA DSC, ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 23-09-

2019 --------------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, que, caso concorde com 

o preconizado, submeta o assunto a reunião de Câmara Municipal para 

que o órgão executivo delibere no seguinte sentido: ----------------- 

- Aprovar o Termo de Aceitação da operação “POSEUR-03-2012-FC-001394 

“Investimentos nos sistemas em baixa com vista ao controlo e redução 

de perdas nos sistemas de distribuição e adução de água no concelho 

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

- Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 

referido Termo de Aceitação e posterior envio à Autoridade de Gestão 

do POSEUR. ---------------------------------------------------------- 

Caso haja deliberação nos termos preconizados, que seja adotada a 

estratégia procedimental prevista na informação técnica. ------------ 

Á consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, --------------- 

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

2019.09.25. --------------------------------------------------------

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

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

Usou da palavra o Senhor Joaquim Vaz, membro da Junta de freguesia de 

Vilas Boas, tendo alertado, o Senhor Presidente da Câmara, para os 

diferentes valores das tabelas de taxas e licenças, existentes no 

Concelho, ou seja, as freguesias têm tabelas de taxas e licenças, mas, 

não praticam todas os mesmos valores, tendo dado como exemplo as 

licenças dos canídeos. ---------------------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, tendo referido, sobre a matéria, em apreciação 

o seguinte: --------------------------------------------------------- 

1 – Existem matérias que são competência dos Órgãos do Município – 

Câmara Municipal e Assembleia Municipal -, que aprovam tabelas de 

taxas e regulamentos municipais, que as freguesias do Concelho têm de 

respeitar e cumprir. ------------------------------------------------ 
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2 – Os canídeos, são uma matéria que é da competência própria dos 

Órgãos da Freguesia – Junta e Assembleia de Freguesia – cabendo a 

estes Órgãos, a fixação das tabelas de taxas e licenças, a vigorar nas 

respetivas freguesias, desde que cumpridas as regras em vigor, sobre 

a matéria. ---------------------------------------------------------- 

3 – Esta é uma matéria que poderá ser analisada e discutida no âmbito 

de atuação da Associação de Freguesias do Concelho de Chaves, para a 

eventual criação de um documento único e referencial para todos. ---- 

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

De seguida, usou da palavra, o Sr. Paulo Pereira, Presidente da Junta 

de Freguesia de Vilas Boas, tendo cumprimentado todos os presentes e 

agradecendo a realização desta reunião pública, da Câmara Municipal, 

na sua Freguesia, sequencialmente, questionou, o Senhor Presidente da 

Câmara, para a situação existente em Pereira de Selão, e relacionada 

com a exploração das minas e a entrada em insolvência da empresa que 

as explorava e consequente abandono das mesmas, sendo a Junta de 

Freguesia interpelada pelos seus munícipes com questões relacionadas 

com a proteção das mesmas. ------------------------------------------ 

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

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

Presidente da Câmara, tendo referido, sobre a matéria, em apreciação 

o seguinte: --------------------------------------------------------- 

1 – A questão colocada pelo Senhor Presidente da Junta tem importância 

de várias dimensões, a saber: --------------------------------------- 

a) a primeira, relacionada com a exploração da mina, que por 

insolvência da empresa que a explorava, na presente data está inativa, 

de acordo com a informação que os serviços conseguiram recolher junto 

da Direção Geral de Energia e Geologia; ----------------------------- 

b)  a segunda, prende-se com a dificuldade de obter a identificação 

dos proprietários dos terrenos em causa, bem como dos terrenos 

circundantes, matéria, para a qual solicita o apoio da junta de 

Freguesia, tendo em vista a correta identificação dos terrenos e 

proprietários. Conquistado tal desiderato, poderá o Município, 

proceder à notificação dos proprietários de tais terrenos, para 

proceder à sua vedação, enquanto responsáveis pela sua propriedade. - 

c) a terceira, no sentido de apurar qual a intenção dos proprietários 

relativamente, à utilização daquele espaço. ------------------------- 

d)Neste contexto, e caso se venha a atestar quantidade e qualidade de 

água, relevante, poderá existir interesse por parte do Município, em 

adquirir tais terrenos, quer para abastecimento público das 

populações, quer para outros fins, nomeadamente, agrícolas. --------- 

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

De seguida, usou da palavra, novamente, o Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia de Vilas Boas, para interpelar o Senhor Presidente da 

Câmara, relativamente ao tempo necessário, para a entrada em 

funcionamento, do novo furo para o abastecimento público de água à 

população, bem como, para a eventual reparação do piso de algumas ruas 

das aldeias que fazem parte da Freguesia de Vilas Boas. ------------- 

Terminando a sua intervenção, o Presidente da Junta de Freguesia de 

Vilas Boas, fez um último pedido ao Senhor Presidente da Câmara, 

relacionado com a ligação rodoviária da aldeia de Vilas Boas ao Seixo. 

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

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

Presidente da Câmara, tendo referido, sobre a matéria, em apreciação 

o seguinte: --------------------------------------------------------- 

1 – No que diz respeito à entrada em pleno funcionamento do novo furo 

de água, para abastecimento público à Freguesia de Vilas Boas, é 
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fundamental, ser acautelado previamente, a quantidade e qualidade da 

água, e a eventual necessidade de tratamento da mesma. -------------- 

2 – Assegurar que o destino da água é exclusivamente para consumo 

humano, havendo, para tal, a necessidade de monitorização do estado 

da rede e dos contadores na Freguesia. ----------------------------- 

3 – Relativamente à reparação das ruas da Freguesia e à ligação 

rodoviária da aldeia de Vilas Boas ao Seixo, deverá a Junta de 

Freguesia fazer uma estimativa/orçamento, individual dos custos com a 

reparação/construção de todas as infraestruturas viárias em mau estado 

de conservação, para posterior análise por parte dos serviços 

municipais competentes, tanto mais que se trata de um problema comum 

a todas as freguesias do Concelho. ----------------------------------   

 

 

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 dezassete horas e trinta e cinco minutos, para constar se 

lavrou a presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e 

vou assinar, junto do Presidente. --------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 


