
                                                                F. 68 

                                                                  _____________________ 
 

Nº25 –  Reunião Ordinária da 

Câmara  Municipal  de   Chaves  

Realizada no dia 11 de novembro 

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

Aos onze dias do mês de novembro do ano dois mil e dezanove, nesta 

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

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

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

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

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

Penas, Sra. Eng.ª Paula Fernanda da Mota Chaves, 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, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia previamente 

elaborada e datada de seis de novembro de dois mil e dezanove. ------ 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I - AUSÊNCIA DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHOR ENG. VICTOR 

AUGUSTO COSTA SANTOS. ----------------------------------------------- 

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

da Câmara, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. Victor Augusto 

Costa Santos, irá estar ausente, da presente reunião ordinária do 

Executivo Camarário, por se encontrar no gozo do seu período de férias. 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

 

 

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

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

por dar conhecimento, ao executivo camarário, de assuntos relacionados 

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

a) Congresso Internacional de Termalismo - Sobre esta matéria, o 

Presidente da Câmara deu nota da realização, em Chaves, nos próximos 

dias 14 e 15 de novembro, do Congresso Internacional de Termalismo, 

que conta com o alto patrocínio do Presidente da República. --------- 

O futuro do termalismo, a importância das Termas e do setor e novos 

caminhos e abordagens vão ser pontos centrais do Congresso 

Internacional de Termalismo, o evento que conta um alargado grupo de 

especialistas nacionais e internacionais e um programa que compreende 

temas clínicos, tendências globais, desenvolvimento de territórios 

termais, inovação, comunicação, tecnologia e valorização de recursos. 

Aproveitou a oportunidade para endereçar convite a todos os Vereadores 

presentes, tendo em vista a sua participação e/ou presença no referido 

evento. ------------------------------------------------------------ 

b) Centro de Recursos de Atividades Laboratoriais Móveis - Sobre esta 

matéria, o Presidente da Câmara deu nota da inauguração, no pretérito 

dia 30 de outubro último, do Centro de Recursos de Atividades 

Laboratoriais Móveis, na Escola Secundaria Dr. Júlio Martins, que 
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contou com a presença, entre outros parceiros, do mentor do projeto, 

Professor Jorge Teixeira. ------------------------------------------- 

Tal centro, está aberto a professores nacionais e estrangeiros, que 

pretendam replicar as ideias criadas e levá-las para as suas salas ou 

para outros locais. ------------------------------------------------- 

Um dos objetivos é chegar mais longe do que os programas escolares que 

são cumpridos no ensino tradicional. -------------------------------- 

O centro é um local onde alunos e professores podem 

desenvolver projetos, pegar neles, e levá-los para a periferia. ----- 

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

apresentou uma nota de congratulação, à Escola de Dança “Ent’Artes” 

pela conquista de 24 pódios no Algarve Dance Open. ------------------ 

Prova que se realizou no passado fim de semana, no Auditório Carlos 

do Carmo, em Lagoa, na qual participaram 14 atletas de Chaves. ------ 

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

apresentou uma nota de congratulação, ao flaviense Bruno Penedo, 

atleta do Karaté Clube Alto Tâmega, pela conquista do 2º lugar na 

categoria sénior Kumite - 68Kg, no Maia Internacional Karaté Open. --  

Destacou, ainda, a participação pelo Karaté Clube Alto Tâmega, com uma 

comitiva de 9 atletas na modalidade de Kumite, num evento desportivo 

que reuniu cerca de 700 atletas com representação de 7 países. ------ 

e) Valorização do Rio Tâmega - Sobre esta matéria, o Presidente da 

Câmara deu nota da realização, de um debate público “É assim que quer 

ver o Tâmega?”, a realizar no próximo dia 12 de novembro, das 18:00h 

às 21:00h, na Sala Multiusos do Centro Cultural de Chaves. ---------- 

As sessões, realizadas no âmbito da Rede Douro Vivo - um projeto de 

estudo e ação ambiental liderado pelo GEOTA - permitem a participação 

da comunidade, sendo valorizada a sua contribuição na identificação 

de questões relevantes que afetam o Tâmega. ------------------------- 

Esta iniciativa é organizada pela “Rede Inducar” e conta com a 

colaboração do Município de Chaves e do Grupo de Chaves da Amnistia 

Internacional. ----------------------------------------------------- 

f) Transporte Urbano Transfronteiriço da Eurocidade Chaves-Verín - 

Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu nota que o Agrupamento 

Europeu de Cooperação Territorial Eurocidade Chaves-Verín, a convite 

da Direção Geral de Política Regional da Comissão Europeia vai 

apresentar no evento “Impulsionar Regiões Transfronteiriças através 

de um melhor Transporte”, o projeto do Transporte Urbano 

Transfronteiriço, iniciado em agosto, para cobrir de forma ocasional 

a rota Chaves-Verin em dias de feira e principais eventos realizados 

na Eurocidade. ------------------------------------------------------ 

Este evento, que decorrerá no dia 14 de novembro, em Bruxelas, pretende 

analisar as melhores práticas europeias que impulsionam o transporte 

transfronteiriço e reúne as autoridades regionais e nacionais 

responsáveis pela gestão de transportes de 12 países europeus: 

Alemanha, Bélgica, França, Itália, Eslovênia, Holanda, Luxemburgo, 

Polónia, Dinamarca, Suécia, Portugal e Suíça. ----------------------- 

 

 
III - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHOR 

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

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

Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo começado por se associar em 

seu nome e do “PSD” aos votos de congratulação apresentados, no início 

da presente reunião, pelo Presidente da Câmara. --------------------- 
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De seguida, solicitou, junto do Presidente da Câmara, informação 

relacionada com a atividade Municipal, muito concretamente, com os 

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

- Empreitada para a Construção do Canil/Gatil: Sobre esta matéria, o 

Vereador do Partido Social Democrata, Arq. Carlos Penas, teve 

conhecimento, através das redes sociais, de uma reunião de trabalho 

entre o Presidente da Câmara e um conjunto de cidadãos, tendo, neste 

contexto, solicitado, informação relacionada com as preocupações 

manifestadas pelos mesmos e as conclusões da dita reunião. ---------- 

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

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

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

1 – É conhecida a situação de insustentabilidade que se vive no 

Concelho, no que concerne ao abandono de animais de companhia, muito 

concretamente cães e gatos. ----------------------------------------- 

2 - Na presente data, a autarquia, não tem, nem, nunca teve capacidade 

de resposta estruturada, ao abandono de animais de companhia. ------- 

3 – O que a Autarquia, tem vindo a fazer ao longo dos tempos, é 

dialogar e apoiar com a Associação “Amigos do Animais”, delineando 

estratégias de atuação, muito concretamente, campanhas de 

sensibilização contra o abandono de animais de companhia, campanhas 

de esterilização de animais e reforço do apoio financeiro a esta 

associação. -------------------------------------------------------- 

4 – No Orçamento participativo de 2016, na componente investimento, 

foi aprovado, por maioria dos cidadãos flavienses, a construção do 

Canil/Gatil. ------------------------------------------------------- 

5 – O Executivo que preside, quando tomou posse em 2017, tomou a 

decisão de suspender a componente investimento do Orçamento 

Participativo, até à conclusão de todos os projetos aprovados em 

edições anteriores. ------------------------------------------------- 

6 – Em 2019, foram inaugurados os balneários do Futebol Praia, 

aprovados na 1ª edição do Orçamento Participativo. ---------------- 

7 – Pela situação de desconforto e aparente falta de segurança, 

manifestada por alguns cidadãos, relativamente ao crescente número de 

animais abandonados a deambular pela cidade, o Município tomou a 

decisão de antecipar a abertura do procedimento concursal tendente a 

empreitada de construção do canil/gatil, encontrando-se o mesmo na 

ordem de trabalhos da presente reunião de Câmara. É expetativa deste 

Executivo que a construção do Canil/Gatil esteja concluída a 

construção até ao final de 2020, tendo o mesmo uma capacidade máxima 

de 120 animais. ----------------------------------------------------- 

8 – No entanto este tipo de resposta será sempre manifestamente 

insuficiente, se não for acompanhada por uma atitude responsável por 

parte dos cidadãos designadamente, quando assumam a responsabilidade 

e o compromisso de adoção de um animal de companhia. ---------------- 

- Contentores de recolha de roupa e calçado: Sobre esta matéria, o 

Vereador do Partido Social Democrata, Arq. Carlos Penas, alertou o 

Presidente da Câmara, para o facto, de no último fim de semana ter 

tentado colocar roupa, em três contentores destinados à recolha de 

roupa e calçado, tendo verificado que os mesmos, se encontravam 

completamente cheios e existindo sacos com roupa, encostados aos 

mesmos. ------------------------------------------------------------ 

Alertando, assim, para o incumprimento, do acordado com a empresa 

responsável, pela recolha e tratamento de tais bens. ---------------- 

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

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

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: -- 
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1 – Este é um processo que se encontra em fase de implementação, 

consubstanciada, na diminuição do número de empresas a operar no mesmo 

território, na renovação dos contentores existentes já deteriorados e 

obsoletos por contentores novos com uma nova imagem e por último, numa 

distribuição mais equitativa e mais equilibrada pelo território. ---- 

2 – O Município irá notificar a empresa, no sentido de a mesma, fazer 

uma melhor monitorização dos contentores existentes, e uma recolha com 

maior regularidade dos bens depositados pelos cidadãos, dando-lhes uma 

segunda vida, contribuindo assim para a proteção do meio ambiente e 

gestão responsável dos resíduos, inserida no conceito da reutilização, 

redução e reciclagem. ----------------------------------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

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

Chaves, realizada em 28 de outubro de 2019. ------------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. APROVAÇÃO DEFINITIVA DO PROJETO DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE 

BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO. PROPOSTA N.º 102/GAP/2019. ------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que, por deliberação tomada em sede de reunião do 

órgão executivo municipal, realizada no pretérito dia 05 de agosto de 

2019, foi determinado o início do procedimento tendente à aprovação 

do Projeto de Regulamento de Atribuição de Bolsas de Investigação; -- 

2. Considerando que, o Projeto de Regulamento supra identificado, 

nos termos e para os efeitos das disposições combinadas previstas no 

n.º 1, do artigo 101.º do CPA, do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro e ulteriores alterações, foi submetido a consulta 

pública, por um período de 30 dias úteis, promovendo-se a sua 

divulgação nos termos legais, no sítio institucional do Município e 

por meio de Edital; ------------------------------------------------- 

3. Considerando que, durante a fase de discussão púbica do Projeto 

não foram rececionadas quaisquer sugestões que pudessem vir a ser 

devidamente ponderadas pela Câmara Municipal, em vista à aprovação 

definitiva do Projeto de Regulamento em apreciação; ----------------- 

4. Considerando que, é competência do órgão executivo municipal 

elaborar e submeter à aprovação da assembleia municipal os projetos 

de regulamentos externos do município, bem como aprovar regulamentos 

internos, conforme previsto na alínea k), do n.º 1, do artigo 33º, do 

anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações.  

II – Da proposta ---------------------------------------------------- 

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

evidenciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário que 

adote deliberação no sentido de: ------------------------------------ 
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a) Aprovar a presente proposta do Regulamento de Atribuição de Bolsas 

de Investigação, conforme documento cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se anexa 

à presente Proposta. ------------------------------------------------ 

b) Alcançado o desiderato referido na alínea anterior, deverá a 

Proposta de Regulamento ser agendada para uma próxima sessão da 

Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão 

deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea g), 

do n.º 1, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; ---------------------------------------------------------- 

c) Por último, que se proceda à publicação do referido Regulamento, 

no Diário da República, no respetivo Boletim Municipal, na Internet, 

(no sítio institucional do município), Jornal Local e através de Edital 

afixado nos lugares de estilo, verificando-se, como é óbvio, a sua 

aprovação nos termos anteriormente sugeridos, tudo isto, de acordo com 

as disposições combinadas previstas no artigo 56º, do anexo I, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, e no artigo 

139º do Código do Procedimento Administrativo.----------------------- 

Chaves, 04 de novembro de 2019. ------------------------------------- 

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

Nuno Vaz ------------------------------------------------------------ 

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

Proposta de Regulamento de Atribuição de Bolsas de Investigação ----- 

CAPÍTULO I ---------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais -------------------------------------------------- 

Artigo 1.º ---------------------------------------------------------- 

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1. O presente regulamento estabelece o Programa de Bolsas de 

Investigação, a desenvolver no Município de Chaves, abreviadamente 

designado por “Programa de Bolsas”. --------------------------------- 

2. O Programa de Bolsas abrangerá, apenas, as propostas de 

investigação que incidam sobre os temas e matérias definidos no artigo 

3.º e com incidência no Concelho de Chaves. ------------------------- 

3. Por deliberação camarária, os temas e matérias definidos no artigo 

3.º podem ser, anualmente, revistos e atualizados, devendo os mesmos 

ser devidamente publicitados. --------------------------------------- 

Artigo 2º ----------------------------------------------------------- 

Âmbito de aplicação ------------------------------------------------- 

O Programa de Bolsas de Investigação destina-se a jovens residentes 

no concelho de Chaves que tenham concluído no mínimo o 1.º ciclo de 

estudos do ensino superior. ----------------------------------------- 

CAPÍTULO II --------------------------------------------------------- 

Das Bolsas ---------------------------------------------------------- 

Secção I ------------------------------------------------------------ 

Fixação e Divulgação do Número de Bolsas de Apoio ------------------- 

Artigo 3.º ---------------------------------------------------------- 

Objetivos e Duração das Bolsas -------------------------------------- 

1. As Bolsas atribuídas destinam-se a apoiar a realização de 

trabalhos de investigação, inovadores, que se enquadrem em matérias 

de interesse para a estratégia de desenvolvimento do concelho de 

Chaves: ------------------------------------------------------------ 

a) Paisagens, Patrimónios e Valorização de Recursos; -------------- 

b) Educação, Equidade e Coesão Social; ---------------------------- 

c) Redes e Iniciativas de Desenvolvimento Local em contextos rurais 

e urbanos; ---------------------------------------------------------- 

d) Dinâmica e Processos de Reestruturação e Cooperação Territorial;- 

e) Turismo e cooperação transfronteiriça; ------------------------- 
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f) Modernização Administrativa e Administração e Gestão Pública; -- 

g) Tecnologia e inovação científica; ------------------------------ 

h) Água e Termalismo. --------------------------------------------- 

2. As Bolsas de investigação a atribuir terão a duração de até um 

ano. --------------------------------------------------------------- 

Artigo 4.º ---------------------------------------------------------- 

Fixação do Número de Bolsas de Apoio -------------------------------- 

O número de Bolsas a admitir é fixado em função das possibilidades de 

acolhimento do Município de Chaves e a dotação orçamental não pode ser 

superior a 45.000€. ------------------------------------------------- 

Artigo 5.º ---------------------------------------------------------- 

Contrato das Bolsas e Remuneração de Apoio -------------------------- 

1. O Município de Chaves celebra com o bolseiro um contrato de bolsa, 

onde constam os correspondentes direitos e deveres dos outorgantes.-- 

2. O contrato de bolsa a celebrar será sempre reduzido a escrito, 

constando, do mesmo, obrigatoriamente, os seguintes elementos: ------ 

a) A identificação do bolseiro e do orientador; ------------------- 

b) A identificação da entidade de acolhimento e financiadora; ----- 

c) A identificação do presente regulamento; ----------------------- 

d) O plano de atividades a desenvolver pelo bolseiro; ------------- 

e) A indicação da duração e data de início da bolsa. -------------- 

3. Os contratos de bolsa não geram quaisquer relações de natureza 

jurídico-laboral, nem de prestação de serviços, não adquirindo o 

bolseiro a qualidade de trabalhador em funções públicas e ou prestador 

de serviços. -------------------------------------------------------- 

Artigo 6º ----------------------------------------------------------- 

Compensação Financeira ---------------------------------------------- 

1. A compensação financeira a auferir em termos de Bolsa é a 

correspondente ao valor mensal de 2 IAS (Indexante de Apoios Sociais).- 

2. O pagamento será efetuado na data programada para o pagamento das 

remunerações mensais devidas aos trabalhadores do Município de Chaves.  

Secção II ----------------------------------------------------------- 

Candidaturas e Seleção ---------------------------------------------- 

Artigo 7.º  --------------------------------------------------------- 

Requisitos Relativos aos Bolseiros ---------------------------------- 

Podem candidatar-se às bolsas previstas no presente regulamento, os 

cidadãos de nacionalidade portuguesa e residentes no Concelho de 

Chaves, possuidores, no mínimo, do 1.º ciclo de estudos do ensino 

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

Artigo 8.º ---------------------------------------------------------- 

Candidaturas  

1. As candidaturas à bolsa processam-se através do preenchimento do 

formulário próprio, disponível no site do Município (www.chaves.pt) 

podendo ainda ser fornecido em suporte de papel na Divisão de Recursos 

Humanos e Ação Social. ---------------------------------------------- 

2. As candidaturas têm a validade de um ano, permanecendo em base de 

dados para efeitos exclusivos de consulta por parte dos serviços do 

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

3. Os dados pessoais constantes da base de dados, respeitantes aos 

candidatos à bolsa, são confidenciais, nos termos da lei. ----------- 

4. O preenchimento do formulário de candidatura é feito sob 

compromisso de honra, determinando as falsas declarações a exclusão 

da candidatura. ----------------------------------------------------- 

5. Cada candidato apenas pode apresentar candidatura a uma Bolsa. - 

6. O endereço eletrónico e o número telefónico móvel indicados pelos 

candidatos serão utilizados para efeitos de contactos e notificações.-  

Artigo 9.º ---------------------------------------------------------- 

http://www.chaves.pt/
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(Comissão de Seleção) ----------------------------------------------- 

1. A análise de candidaturas será realizada por uma Comissão de 

Seleção de Bolsas de Investigação, constituída em função do tema de 

investigação da bolsa a conceder, com a seguinte composição: -------- 

- O Vereador responsável pela área de intervenção municipal 

relacionada com o tema de investigação, que exercerá as funções de 

Presidente da Comissão; --------------------------------------------- 

- O Dirigente da unidade orgânica responsável pelo acompanhamento e 

supervisão do bolseiro; --------------------------------------------- 

- Um docente de uma instituição de ensino superior, a designar por 

despacho do Presidente da Câmara. ----------------------------------- 

2. A Comissão de Seleção analisa os projetos candidatos, aplicando os 

métodos de seleção previstos no artigo 11º. ------------------------- 

3. A Comissão delibera por maioria, dispondo o seu presidente de voto 

de qualidade. ------------------------------------------------------- 

Artigo 10.º --------------------------------------------------------- 

Divulgação das Bolsas de Apoio a Jovens 

1. O número de Bolsas fixadas nos termos do artigo 4º é divulgado no 

site da CMC( www.chaves.pt) . --------------------------------------- 

2. A publicitação inclui, obrigatoriamente, informação sobre o tema 

e plano de atividades da bolsa, o local e serviço em que as bolsas 

decorrerão, as áreas de formação exigidas, o prazo e a forma de 

apresentação da candidatura, o procedimento, métodos e critérios de 

seleção, as normas aplicáveis e outros requisitos e elementos julgados 

relevantes. -------------------------------------------------------- 

Artigo 11.º --------------------------------------------------------- 

Métodos de Seleção -------------------------------------------------- 

1. Em vista à seleção dos candidatos a bolsas previstas no presente 

Regulamento, serão utilizados os seguintes métodos de seleção:  

a) APT – Análise da Proposta de Trabalho de Investigação Apresentada 

b) AC – Avaliação Curricular - Habilitação Adequada e nota final de 

curso; ------------------------------------------------------------- 

c) ES - Entrevista de Seleção – destina-se a avaliar o perfil do 

candidato relativamente aos objetivos estabelecidos. ---------------- 

2. Na análise da proposta de trabalho de investigação apresentada, 

será levado em linha de conta o carater inovatório do estudo, a área 

de estudo e o tema de investigação. --------------------------------- 

Artigo 12.º --------------------------------------------------------- 

Avaliação Final  ---------------------------------------------------- 

AF – Avaliação Final será expressa de 0 a 20 valores obtida da seguinte 

fórmula: ----------------------------------------------------------- 

AF= APT+AC+ES ------------------------------------------------------- 

                 3 ------------------------------------------------- 

AF= Avaliação Final; ------------------------------------------------ 

APT= Análise da Proposta de Trabalho de Investigação Apresentada ---- 

AC= Avaliação Curricular; ------------------------------------------- 

ES= Entrevista de Seleção. ------------------------------------------ 

Artigo 13.º --------------------------------------------------------- 

Notificação e Aceitação  -------------------------------------------- 

1. Os candidatos selecionados podem ser notificados através de e-

mail. -------------------------------------------------------------- 

2. Após a receção da notificação de colocação, no Município de 

Chaves, o candidato à respetiva bolsa, tem 10 dias para a aceitar. -- 

3. A não aceitação pelo candidato, no prazo indicado, na proposta 

para a qual foi selecionado determina a perda do direito à frequência 

da Bolsa. ----------------------------------------------------------- 

http://www.chaves.pt/
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4. As listas de classificação das Bolsas são publicitadas através da 

internet, no portal www.chaves.pt.  --------------------------------- 

Artigo 14.º --------------------------------------------------------- 

Comprovação dos Requisitos ------------------------------------------ 

Com a aceitação da Bolsa, o candidato deve efetuar, junto da DRHAS, 

prova do cumprimento dos requisitos. -------------------------------- 

Artigo 15.º --------------------------------------------------------- 

Gestão das Bolsas --------------------------------------------------- 

1. A gestão e coordenação do Programa de Bolsas cabe ao Setor de 

Formação, Avaliação de Desempenho, Recrutamento e Carreiras, integrado 

na Divisão de Recursos Humanos e Ação Social, competindo-lhe, 

nomeadamente: ------------------------------------------------------ 

a) Receber e tratar, os pedidos de Bolsas; ------------------------ 

b) Facultar aos serviços do Município, sempre que solicitado, 

informações sobre os pedidos recebidos; ----------------------------- 

c) Zelar pelo cumprimento do presente regulamento; ---------------- 

d) Manter atualizados os processos individuais dos bolseiros. ----- 

2.  Da proposta para abertura da Bolsa de Investigação, consta, 

obrigatoriamente: -------------------------------------------------- 

a) Fundamentação para a realização da mesma; ---------------------- 

b) Duração prevista e data de início; ----------------------------- 

c) Instalações onde decorrerá; ------------------------------------ 

d) Perfis de competências; ---------------------------------------- 

e) Planos individuais das Bolsas de Investigação, contendo o programa 

de atividades a desenvolver; ---------------------------------------- 

f) Orientador. ---------------------------------------------------- 

3. Do processo individual do Bolseiro deve constar: --------------- 

a) Ficha de candidatura; ------------------------------------------ 

b) Curriculum Vitae; ---------------------------------------------- 

c) Certificado de Habilitações; ----------------------------------- 

d) Contrato; ------------------------------------------------------ 

e) Registo de ocorrências; ---------------------------------------- 

f) Registo do acompanhamento e da avaliação do jovem bolseiro 

(intercalar e final) elaborada pelo Orientador, bem como, certificados 

de frequência obtidos e emitidos pelo Município; -------------------- 

g) Relatórios; ---------------------------------------------------- 

h) Perfil de competências e planos individuais; ------------------- 

i) Apólice de seguros de acidentes pessoais; ---------------------- 

j) Outros elementos decorrentes de especificações constantes no 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

Secção III ---------------------------------------------------------- 

Desenvolvimento dos trabalhos de investigação ----------------------- 

Subsecção I --------------------------------------------------------- 

Acompanhamento e Fiscalização --------------------------------------- 

Artigo 16º ---------------------------------------------------------- 

Exercício de funções ------------------------------------------------ 

1. O bolseiro desenvolverá o trabalho de investigação de acordo com 

o plano de atividades acordado, sendo sujeito à supervisão de um 

orientador, bem como ao acompanhamento e fiscalização regulado nos 

artigos seguintes. -------------------------------------------------- 

2. O trabalho de investigação será desenvolvido, salvo acordo 

diferente das partes, nas instalações do Município de Chaves, em local 

indicado no aviso de publicitação e estará condicionado ao horário de 

funcionamento dos serviços. ----------------------------------------- 

Artigo 17.º --------------------------------------------------------- 

Orientação  --------------------------------------------------------- 

http://www.chaves.pt/
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1. O bolseiro desenvolve a sua atividade sob a supervisão de um 

orientador, designado, pelo Município de Chaves, de entre os 

dirigentes do serviço onde o bolseiro se integre. ------------------- 

2. Cada orientador tem a seu cargo no máximo dois Bolseiros. ------ 

3. Ao orientador compete: ----------------------------------------- 

a) Supervisionar a atividade desenvolvida pelo bolseiro no âmbito do 

plano de trabalhos; ------------------------------------------------- 

b) Garantir a afetação exclusiva do bolseiro ao cumprimento do plano 

de trabalhos; ------------------------------------------------------- 

c) Emitir declarações comprovativas das atividades desenvolvidas pelo 

bolseiro no Município de Chaves; ------------------------------------ 

d) Elaborar, no âmbito das suas funções de supervisão, um relatório 

final de avaliação da atividade do bolseiro. ------------------------ 

4. As falsas declarações do orientador impedem a continuidade da 

supervisão e são punidas nos termos da lei. ------------------------- 

Subsecção II -------------------------------------------------------- 

Direitos e Deveres do Bolseiro -------------------------------------- 

Artigo 18.º --------------------------------------------------------- 

Direitos ----------------------------------------------------------- 

1. São direitos dos Bolseiros: ------------------------------------ 

a) Ser informado acerca do seu plano de trabalho, dos seus direitos 

e deveres genéricos e específicos, relacionados com a sua área de 

intervenção; ------------------------------------------------------- 

b) Receber mensalmente uma bolsa no valor correspondente a 2 vezes o 

valor do IAS (Indexante de Apoios Sociais); ------------------------- 

c) Usufruir das condições, colaboração e apoio necessários à boa 

prossecução do seu trabalho, no cumprimento do respetivo plano 

previamente estabelecido; ------------------------------------------- 

d) Receber subsídio de refeição de montante igual ao dos restantes 

trabalhadores do Município de Chaves; ------------------------------- 

e) Ser acompanhado por um orientador; ----------------------------- 

f) Suspender as atividades financiadas pela bolsa por motivo de 

doença do bolseiro, justificada por atestado médico ou declaração de 

doença passada por estabelecimento hospitalar; ---------------------- 

g) Suspender as atividades financiadas pela bolsa por motivos de 

parentalidade; ----------------------------------------------------- 

h) Usufruir de um seguro de acidentes pessoais, incluindo deslocações 

ao estrangeiro; ----------------------------------------------------- 

i) Beneficiar de um período de descanso que não exceda os 22 dias 

úteis por ano civil; ------------------------------------------------ 

j) Receber um Certificado Final; ---------------------------------- 

k) Beneficiar dos demais direitos que decorram do contrato. ------- 

2. O período de descanso referido na alínea i), do número anterior, 

não se confunde com direito a férias, não implicando, nesta justa 

medida, o pagamento ao bolseiro de qualquer subsídio adicional ao 

valor da bolsa, designadamente, subsídio de férias. ----------------- 

Artigo 19.º --------------------------------------------------------- 

Deveres ------------------------------------------------------------ 

1. São obrigações dos Bolseiros: ---------------------------------- 

a) Cumprir pontualmente o plano de atividades estabelecido, não 

podendo este ser alterado unilateralmente; -------------------------- 

b) Cumprir as regras de funcionamento interno do Município de Chaves 

e as diretrizes do respetivo orientador; ---------------------------- 

c) Apresentar atempadamente os relatórios a que esteja obrigado, nos 

termos do regulamento e do contrato; -------------------------------- 

d) Comunicar ao Município de Chaves a ocorrência de qualquer facto 

que justifique a suspensão da bolsa; -------------------------------- 
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e) Colaborar com o Município de Chaves, facilitando a sua atividade 

e respondendo prontamente a todas as solicitações que lhe forem feitas 

no âmbito desse acompanhamento; ------------------------------------- 

f) Elaborar um relatório final de apreciação do programa de bolsa, o 

qual deve conter uma listagem das publicações e trabalhos elaborados, 

no âmbito do contrato, bem como cópia do respetivo trabalho final, no 

caso de bolsa concedida para obtenção de grau ou diploma académico; - 

g) Cumprir os demais deveres decorrentes da Lei, do regulamento e ou 

do contrato; -------------------------------------------------------- 

h) Guardar confidencialidade, não utilizando nem divulgando por 

qualquer meio informação que lhe seja prestada ou a que tenha acesso.- 

Artigo 20.º --------------------------------------------------------- 

Seguro ------------------------------------------------------------- 

O Município de Chaves providenciará aos Bolseiros um seguro que cubra 

os riscos de acidente ocorridos em virtude do desenvolvimento das suas 

atividades. -------------------------------------------------------- 

Secção IV ----------------------------------------------------------- 

Cessação e Sanções -------------------------------------------------- 

Artigo 21.º --------------------------------------------------------- 

Cessação da Bolsa --------------------------------------------------- 

O contrato de bolsa cessa nas seguintes condições: ------------------ 

a) Incumprimento reiterado, por uma das partes; ------------------- 

b) A prestação de falsas declarações pelo bolseiro; --------------- 

c) A conclusão do plano de atividades; ---------------------------- 

d) O decurso do prazo pelo qual a bolsa é atribuída; -------------- 

e) A revogação por mútuo acordo ou alteração das circunstâncias; -- 

f) A constituição de uma relação jurídico-laboral com o Município de 

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

Artigo 22º ---------------------------------------------------------- 

Sanções ------------------------------------------------------------ 

1. No caso de incumprimento reiterado e grave por parte do bolseiro, 

bem como a falta de apresentação do trabalho final no prazo previamente 

definido, o Município de Chaves tem direito à restituição das 

importâncias atribuídas ao bolseiro. -------------------------------- 

2. A decisão de aplicação da sanção referida no número anterior 

compete ao Presidente da Câmara Municipal de Chaves, ouvido o 

orientador responsável pelo bolseiro. ------------------------------- 

CAPÍTULO III -------------------------------------------------------- 

Disposições Finais e Transitórias ----------------------------------- 

Artigo 23.º --------------------------------------------------------- 

Certificado Final --------------------------------------------------- 

No final da Bolsa, o Município emite um Certificado Final da 

frequência, em matéria do cumprimento dos objetivos que foram 

estabelecidos no início da Bolsa e consagrado no contrato a que se 

refere o artigo 5.º. ------------------------------------------------ 

Artigo 24º ---------------------------------------------------------- 

Menção de apoio ----------------------------------------------------- 

Sempre que o trabalho de investigação seja objeto de publicação e ou 

publicitação, por qualquer forma, o mesmo deverá ser acompanhado pela 

menção “Trabalho realizado com o apoio do Município de Chaves”. ----- 

Artigo 25.º --------------------------------------------------------- 

Entrada em Vigor ---------------------------------------------------- 

O presente regulamento entra em vigor após a sua publicação. -------- 

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

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

proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. ----------- 
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3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – 

PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. ADRIANA SORAIA GARCIA BOTELHO 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº202/SHSDPC/N.º121/2019. ----------------------- 

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 SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.10.24. ----- 

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

 

 

2. QUARTA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A ESTRATOS 

SOCIAIS DESFAVORECIDOS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº207/SHSDPC/N.º123/2019. 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1. Portugal, à semelhança de muito países europeus e não apenas 

estes, foi particularmente afetado pela crise económica mundial de 

2007-2008. A falência de importantes instituições bancárias, 

arrastaram a economia Portuguesa para um colapso sem precedentes cujos 

efeitos, ainda hoje se fazem sentir. Retração do consumo, aumento do 

desemprego, redução dos salários e prestações socais, deterioração de 

alguns serviços públicos, foram apenas alguns dos efeitos mais 

marcantes da crise económica.---------------------------------------- 

1.2. Pese os progressos realizados com as exportações, tidas como um 

dos principais motores da economia Portuguesa, a par das receitas do 

turismo , o desemprego baixou significativamente até níveis só 

registados em 2004, a população mais desfavorecida perdeu mais do que 

o resto da população devido ao desemprego e ao recuo do estado social. 

Muitos desempregados não conseguiram arranjar trabalho, e um número 

de ativos, alguns bastante qualificados, abandonou o  País que, ficou 

mais velho e pobre, situação que tem vindo a ser revertida.----------

1.3. Apesar dos aumentos bastantes acentuados da escolaridade dos 

portugueses, cerca de metade da população empregada não vai além do 

ensino básico, o que contribui para a prevalência de um salário minimio 

pouco eficaz na redução da pobreza e desigualdades sociais.----------

1.4. É um facto que Portugal está a crescer, mas estamos, ainda, muito 

longe de resolver os nossos problemas estruturais.-------------------
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1.5. Nesta conjuntura de graves desequilíbrios, elevada instabilidade 

e de enorme imprevisibilidade, o Município de Chaves, através do 

Regulamento para Atribuição de Apoios a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, tem vindo a assumir uma posição ativa e dinâmica 

tendente a minimizar os efeitos mais profundos que afetam as famílias. 

1.6. Num esforço contínuo de adequar as respostas sociais do Município 

às necessidades da população mais vulnerável e carenciada, foram 

introduzidas novas medidas que culminaram na alteração ao Regulamento 

de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, em vigor desde o ano de 

2002.---------------------------------------------------------------

1.7. Através da informação n.º 141/SHSDPC, de 25 de julho do corrente 

ano, presente em sede de reunião do órgão executivo municipal em 5 de 

agosto, foi superiormente legitimado o projeto de alteração ao aludido 

Regulamento.--------------------------------------------------------

1.8. Em face à diversidade de novos apoios previstos, os quais 

consubstanciam uma profunda alteração ao Regulamento, o mesmo foi 

submetido a consulta pública por um período de 30 dias, a contar da 

data da sua publicação em Diário da República.-----------------------

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

2.1. Ciente das profundas alterações que têm afetado a sociedade 

Portuguesa, o Município de Chaves tem conseguido, localmente, adaptar-

se aos principais problemas suscitados, assumindo uma postura 

preventiva face às condições materiais e sociais geradoras de pobreza 

e exclusão social.--------------------------------------------------- 

2.2. Em execução desde o ano de 2009, o programa de apoio à renda, 

inscrito no referido Regulamento, é disso um fiel exemplo da capacidade 

de criação de novas políticas sociais, ajustadas às necessidades da 

população residente.------------------------------------------------ 

2.3. Também, desde aquele período, tem sido possível apreciar os 

pedidos de apoio apresentados pelos munícipes, em processo executório, 

de modo a facilitar a liquidação dos valores pendentes, em prestações 

ajustadas à capacidade económica dos próprios.-----------------------

2.4. Considerando que, os efeitos da crise económica e financeira de 

2007-2008 ainda se fazem sentir na sociedade portuguesa, em especial 

nos grupos mais vulneráveis, desprovidos das ferramentas (educação, 

formação, habitação, entre outras) necessárias à prevenção dos riscos 

de pobreza a que os mesmos estão expostos.---------------------------

2.5. Considerando que, a emergência de novos e complexos problemas 

sociais tem exigido por parte dos serviços Municipais de apoio e 

proteção social, um esforço contínuo na criação de respostas ajustadas 

às necessidades apresentadas pelos cidadãos;-------------------------

2.6. Considerando que, o recente crescimento económico do país não tem 

sido suficiente para disponibilizar as condições materiais de 

empregabilidade com sérios prejuízos para a integração social e 

económica das famílias, em espacial as mais desqualificadas;---------

2.7. Considerando que, foi introduzido um aumento significativo ao 

valor da comparticipação (de 1.500,00€ para 3.050,32€) a conceder pelo 

Município de Chaves aos candidatos da medida de apoio à melhoria das 

condições habitacionais, ficando a mesma associada ao valor do 

Indexante de Apoios Sociais (IAS).-----------------------------------

2.8. Considerando que, ao associar o valor da comparticipação ao IAS, 

é alcançada uma maior uniformização no cálculo dos vários apoios a 

conceder pelo Município de Chaves, dos quais, o processo de candidatura 

à habitação social e o programa de apoio à renda, já se encontravam 

associados ao valor, anualmente definido, para o IAS.----------------

2.9. Considerando que, o reforço da verba acima referenciada, tem por 

base a análise efetuada aos pedidos de melhoria das condições 
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habitacionais por parte de muitos cidadãos, os quais, por vezes, 

revelam baixa, ou quase inexistente, capacidade financeira para 

suportar parte dos trabalhos de reabilitação das suas habitações.----

2.1.1. Considerando que, a baixa capacidade financeira dos requerentes 

para assegurar parte dos encargos financeiros com a reabilitação da 

habitação, não poderá ser tido como fator de exclusão dos apoios 

pretendidos.-------------------------------------------------------- 

2.1.2. Considerando que, para além das alterações introduzidas na 

uniformização do cálculo dos apoios à habitação, através da aplicação 

do IAS, foram introduzidas significativas alterações ao Regulamento, 

materializadas na definição de novos apoios económicos direcionados 

para a componente da saúde, muito concretamente para a aquisição de 

medicação e isenção de encargos financeiros com os tratamentos 

terapêuticos nas Termas de Chaves.-----------------------------------

2.1.3. Considerando que, o presente regulamento municipal assenta na 

legitimação conferida pelo disposto nos artigos 23.º, n.º 2, alíneas 

h) e i), 25.º, n.º 1, alínea g) e 33.º, n.º 1, alíneas k) e v), todos 

do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, diploma legal que 

estabelece a intervenção das autarquias locais no âmbito da ação social 

e da habitação e prevê a sua participação em programas no domínio do 

combate à pobreza e exclusão social.---------------------------------

2.1.4. Considerando que, decorrido o prazo legal de 30 dias para a 

consulta pública do projeto de alteração ao Regulamento, não foram 

recolhidas sugestões que relevem na alteração do mesmo, pelo que estão 

reunidas as condições para a prossecução dos procedimentos legais em 

vista à sua efetiva e definitiva aprovação e consequente aplicação 

prática.------------------------------------------------------------

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

3.1. Na apreciação das condições económicas dos vários cidadãos que 

beneficiaram da medida de apoio à melhoria das condições 

habitacionais, conclui-se que o valor da comparticipação financeira 

disponibilizada pelo Município de Chaves foi, em alguns casos, escasso 

para elevar o nível de qualidade, segurança e conforto das habitações.- 

3.2. Perspetivar-se como aconselhável a adoção de mecanismos 

facilitadores do reforço da qualidade das intervenções urbanísticas, 

pelo que o aumento da comparticipação financeira aportará, 

seguramente, a qualidade desejável.---------------------------------- 

3.3. A introdução de novos apoios, direcionados para a componente da 

saúde, beneficiando todos os indivíduos recenseados e residentes no 

Concelho de Chaves, com manifestas carências económicas, traduz uma 

preocupação no reforço da qualidade de vida e bem-estar de quem mais 

padece.------------------------------------------------------------- 

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

evidenciadas tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário a 

seguinte estratégia:------------------------------------------------ 

3.5. Adote deliberação consubstanciada na prossecução do procedimento 

tendente à alteração do Regulamento Municipal para a Atribuição de 

Apoios a Estratos Sociais Desfavorecidos, anexo à presente Proposta, 

o qual aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos 

legais;-------------------------------------------------------------

3.6. Concluído o prazo de 30 dias para a recolha de sugestões do 

projeto de alteração ao Regulamento, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n.º 1, do artigo 101.º do CPA, não foi reportado qualquer 

tipo de sugestão que determine alterações ao mesmo;------------------

3.7. Cumprido o prazo legal estipulado no ponto anterior, deverá ser 

aprovada, definitivamente, pela Câmara Municipal, as alterações ao 

Regulamento em apreciação;-------------------------------------------
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3.8. Alcançado o desiderato referido na alínea anterior, deverá a 

Proposta de Alteração de Regulamento ser agendada para a próxima sessão 

da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão 

deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea g), 

do n.º 1, do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro;-----------------------------------------------------------

3.9. Por último, que se proceda à publicação da referida alteração do 

Regulamento, no Diário da República, no respetivo Boletim Municipal, 

na Internet (no sítio institucional do município), Jornal Local e 

através de Edital afixado nos lugares de estilo, verificando-se, como 

é óbvio, a sua aprovação nos termos anteriormente sugeridos, tudo 

isto, de acordo com as disposições combinadas previstas no artigo 

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

alterações, e no artigo 139.º do Código do Procedimento 

Administrativo.-----------------------------------------------------

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

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

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

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

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO A 

ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS--------------------------------------

PREÂMBULO-----------------------------------------------------------

O desenvolvimento de um país, região ou território depende, em larga 

medida, da capacidade de disponibilizar a todos os cidadãos um conjunto 

diversificado de serviços culturais, judiciais económicos, 

educacionais, sociais e de saúde, indispensáveis à plena convivência 

e integração em sociedade. Quando tal não acontece estão reunidos os 

critérios para a emergência de fatores negativamente diferenciadores 

que conduzem os indivíduos para os problemas de pobreza e exclusão 

social.-------------------------------------------------------------

Pese o esforço realizado ao longo das duas últimas décadas, Portugal 

continua a ser um país onde as desigualdades sociais mais se 

acentuaram. O baixo valor das remunerações do trabalho, muitas das 

quais indexadas ao salário mínimo nacional, é, em si, indutor dos 

elevados níveis de pobreza e exclusão social, valor remuneratório que 

não confere o garante da satisfação das necessidades permanentes dos 

indivíduos e famílias.-----------------------------------------------

O princípio básico do salário mínimo nacional, criado em 1974, foi, e 

continua a ser, a redução da pobreza. Mais rendimento das famílias 

pelo trabalho exercido, aumenta a capacidade de acesso a bens e 

serviços de grande necessidade e reduz as desigualdades. O combate às 

condições de pobreza de famílias, indivíduos e crianças, mantém-se 

como um desígnio nacional cuja operacionalização tem tido grande 

enfase no aumento das competências das autarquias locais.------------

Com base nas competências que lhe eram atribuídas pela Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de janeiro, o Município de Chaves aprovou em 20 de agosto de 2002 

o Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, o qual define a tipologia de apoios e os critérios 

para atribuição. Este regulamento foi alterado em 25 de fevereiro de 

2009, posteriormente em 30 de junho de 2010 e 16 de abril de 2013, 

procurando sempre melhorá-lo e adapta-lo às necessidades que, em cada 

momento, os cidadãos evidenciam, sempre na defesa do princípio da 

equidade, universalidade e transparência. Decorridos seis anos da data 

da última alteração ao Regulamento, e após uma reflexão sobre a sua 

adequabilidade às várias conjunturas económicas, foram identificadas 

algumas situações concretas que requerem ajustamentos regulamentares 
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para garantir maior eficiência na atribuição dos apoios e uma melhor 

adequação às necessidades da população a que se destina, pelo que é 

alterado aquele Regulamento Municipal, denominado Regulamento 

Municipal para Atribuição de Apoios a Estratos Sociais Desfavorecidos, 

de acordo com o previsto na alínea v), do n.º 1, do art.º 33º do Anexo 

1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. É reforçado o apoio económico 

destinado a comparticipar os encargos com a melhoria das condições de 

habitabilidade, de modo a proporcionar condições de vida dignas, às 

pessoas em situação de fragilidade socioeconómica.------------------- 

Uma habitação condigna e adequada em termos de espaço, conforto e 

segurança representa um dos pilares essenciais para a qualidade de 

vida dos munícipes e, consequentemente, para a integração do indivíduo 

e do seu agregado familiar.------------------------------------------ 

Assim sendo, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias 

locais pelos artigos 241.º da Constituição da República Portuguesa, e 

25.º, n.º 1, alínea g), e 33.º, n.º 1, alínea k), ambos do anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi elaborado, com fundamento na 

alínea v) do n.º 1 do citado artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a presente alteração ao Regulamento de Apoio a Estratos 

Sociais Desfavorecidos.---------------------------------------------

Em cumprimento do n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, o projeto inicial do presente Regulamento foi 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 180, de 19 de setembro 

de 2019, tendo sido posto à discussão pública, pelo período de 30 

dias, para recolha de sugestões dos interessados.--------------------

CAPÍTULO I----------------------------------------------------------

Disposições Gerais--------------------------------------------------

Artigo 1.º ----------------------------------------------------------

(Lei Habilitante)---------------------------------------------------

O presente regulamento municipal assenta na legitimação conferida pelo 

disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e nos 

artigos 23.º, n.º 2, alíneas h) e i), 25.º, n.º 1, alínea g) e 33.º, 

n.º 1, alíneas k) e v), todos do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, diploma que estabelece o regime jurídico das autarquias 

locais.-------------------------------------------------------------

Artigo 2.º----------------------------------------------------------

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

O presente regulamento municipal define e regulamenta 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, destinados à melhoria das condições 

habitacionais e ao arrendamento de habitações.-----------------------

Artigo 3.º----------------------------------------------------------

(Conceitos)---------------------------------------------------------

Para efeitos de aplicação do presente regulamento, entende-se por:--

a)Carência económica – a situação de insuficiência económica em que 

se encontra um indivíduo isolado ou agregado familiar, cujo rendimento 

mensal (per capita) ilíquido seja igual ou inferior a 65% do valor do 

indexante dos apoios socais (IAS), em vigor à data de apresentação de 

candidatura aos apoios económicos previstos no presente regulamento;-

b)Vulnerabilidade social – a situação de risco social em que se 

encontra um indivíduo isolado ou agregado familiar, com capacidade de 

autodeterminação reduzida e/ou com dificuldades de autossuficiência 

para proteger os seus próprios interesses, por ser portador de 

deficiência e/ou grau de incapacidade igual ou superior a 60%;-------

c)Agregado Familiar – o conjunto de indivíduos que vivem habitualmente 

em comunhão de mesa e habitação, integrando, designadamente, o cônjuge 
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ou pessoa em união de facto há mais de dois anos, os parentes e afins, 

em linha reta e em linha colateral, até ao terceiro grau, os adotantes 

e adotados, os tutores e tutelados e as crianças e jovens confiados 

por decisão judicial ou administrativa a qualquer um dos elementos do 

agregado familiar;--------------------------------------------------

d)Rendimento Mensal – o valor correspondente à soma de todos os 

rendimentos líquidos auferidos por uma pessoa, composto por todas as 

remunerações de trabalho subordinado ou independente, incluindo 

diuturnidades, horas extraordinárias e subsídios, bem como por 

pensões, prestações e outras quantias recebidas a qualquer título;---

e)Rendimento Mensal Líquido Per Capita – o valor correspondente à soma 

de todos os rendimentos mensais ilíquidos auferidos pelo agregado 

familiar, deduzidas as despesas de eletricidade, água, gás, saúde e 

educação e a dividir pelo número de elementos que compõe o agregado 

familiar;-----------------------------------------------------------

f)Apoio económico – o valor de natureza pecuniária, de carácter 

excecional, pontual e transitório, atribuído pelo Município de Chaves 

a pessoas e/ou famílias carenciadas ou em situação de vulnerabilidade, 

residentes no Concelho de Chaves;------------------------------------

g)Habitação – espaço físico no qual se processa a vida de um indivíduo 

ou agregado familiar residente, constituída por estrutura habitacional 

as suas dependências e logradouro;-----------------------------------

h)Obras de beneficiação e Reabilitação – as obras destinadas a manter 

uma habitação com as condições de habitabilidade básicas, 

indispensáveis à segurança e bem-estar da família;-------------------

i)Emergência Social – a situação de profunda carência ou 

vulnerabilidade, em que não estão asseguradas as condições mínimas de 

sobrevivência e em que existe um perigo real, efetivo e iminente para 

a integridade física, psíquica e emocional do indivíduo ou agregado 

familiar, havendo a necessidade de uma intervenção urgente.----------

Artigo 4.º---------------------------------------------------------

(Natureza do Apoio)--------------------------------------------------

Os apoios económicos previstos no presente regulamento são de natureza 

excecional, pontual e temporária.------------------------------------

Artigo 5.º----------------------------------------------------------

(Objetivos)---------------------------------------------------------

A atribuição dos apoios económicos previstos no presente regulamento 

deve contribuir, de forma articulada, para a promoção da qualidade de 

vida e de igualdade de oportunidades e a dignificação da condição 

humana de modo a contribuir para a erradicação da pobreza e exclusão 

social no Concelho de Chaves.----------------------------------------

Artigo 6.º----------------------------------------------------------

(Princípios Gerais)-------------------------------------------------

Os apoios económicos previstos no presente regulamento são concedidos 

tendo presente os princípios da subsidiariedade, da justiça, da 

solidariedade, da igualdade, da equidade, da imparcialidade e da 

transparência.------------------------------------------------------

Artigo 7.º----------------------------------------------------------

(Orçamento)---------------------------------------------------------

Os montantes a atribuir a título de apoio económico, previstos no 

presente regulamento, constam do orçamento anual do Município de 

Chaves, não podendo ser ultrapassado o limite aí fixado.-------------

Artigo 8.º----------------------------------------------------------

(Tipologias de Apoios Económicos)------------------------------------

1.Os apoios económicos a atribuir ao abrigo do presente regulamento 

materializam-se em apoios diretos e indiretos.-----------------------

2.Os apoios económicos diretos são os seguintes:---------------------
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a)Apoio económico para a melhoria das condições habitacionais;-------

b)Apoio económico para a comparticipação do encargo com a renda da 

habitação;----------------------------------------------------------

c)Apoio económico para a aquisição de medicação;---------------------

d)Sempre que tal se justifique poderão ser concedidos apoios 

económicos através de ajuda financeira para a aquisição de 

equipamentos considerados fundamentais para o bem-estar social do 

indivíduo ou família;------------------------------------------------

3.Os apoios económicos indiretos decorrem da isenção de taxas 

aplicadas pela prestação de serviços municipais, nomeadamente:-------

a)Isenção de encargos, em processo de ligação domiciliária de água, 

incluindo a ligação do contador, quando a melhoria habitacional passe 

por dotar a habitação desta infraestrutura;--------------------------

b)Isenção de encargos em pedido de ligação ao saneamento, nas situações 

em que se mostre imprescindível por forma a garantir as condições de 

salubridade mínimas;------------------------------------------------

c)Isenção de encargos em pedido de limpeza de fossa sética quando se 

mostre dificuldade/inexistência de ligação à rede geral de saneamento 

público;------------------------------------------------------------

d)Isenção de encargos financeiros com os tratamentos terapêuticos nas 

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

e)Apreciação dos pedidos de redução, até 50%, do valor das taxas 

devidas pela realização de operações urbanísticas, de acordo com o 

Regulamento Municipal de liquidação e Cobrança de taxas Devidas pela 

Realização de Operações Urbanísticas;--------------------------------

f)Apreciação dos pedidos de pagamento em prestação da dívida de água 

de faturas vencidas, de acordo com o Regulamento Municipal dos Serviços 

de Abastecimento Público de Água de Saneamento, de Águas Residuais 

Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos;---------------------------

g)Propor a elaboração de projetos de engenharia nos casos em que a 

intervenção urbanística requeira o seu prévio licenciamento, nos casos 

de comprovada carência económica e vulnerabilidade social;-----------

h)Apoio ao acesso à habitação social municipal, de acordo com o 

Regulamento Municipal de Acesso à Habitação Social;------------------

i)Apoio à família numerosa, de acordo com o Regulamento Cartão 

Municipal Família Numerosa;------------------------------------------

j)Apoio à pessoa deficiente, de acordo com o Regulamento Municipal de 

Pessoa com Deficiência.----------------------------------------------

Artigo 9.º----------------------------------------------------------

(Organização e Gestão de Procedimentos)------------------------------

1.A organização e gestão de todos os procedimentos previstos no 

presente regulamento é da exclusiva competência da Câmara Municipal 

de Chaves, através do serviço municipal com competências em matéria 

de ação social, ao qual compete:-------------------------------------

a)Receber as candidaturas e organizar os respetivos processos;-------

b)Recolher toda a informação considerada relevante junto da comunidade 

local, junta de freguesia competente e serviço municipal de obras 

públicas, para a formação do competente parecer;---------------------

c)Elaborar parecer técnico ou relatório social a submeter à 

deliberação do órgão executivo municipal;----------------------------

d)Notificar o candidato das decisões que lhe digam respeito;---------

e)Fiscalizar com os serviços de obras públicas (caso se trate de apoio 

económico para a melhoria das condições habitacionais) a boa aplicação 

e utilização dos apoios económicos concedidos.-----------------------

CAPÍTULO II---------------------------------------------------------

Apoios à habitação---------------------------------------------------

Artigo 10.º---------------------------------------------------------
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(Apoio à melhoria habitacional)--------------------------------------

1.O apoio à melhoria habitacional contempla uma comparticipação do 

orçamento para obras de beneficiação e/ou reabilitação da habitação 

permanente própria, até ao limite máximo equivalente a sete vezes o 

valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) em vigor à data da 

apresentação da candidatura.-----------------------------------------

2.No caso de emergência social devidamente justificada, pode ser 

excedido em 1,5 o valor mencionado no número anterior.---------------

3.Por acordo das partes é possível negociar a transmissão do imóvel 

para o Município Chaves ou do direito que o candidato tem no prédio, 

como forma de contrapartida do apoio a conceder, sobretudo quando 

estão em causa as situações previstas no n.º 2, isto é, obras que 

excedem o limite máximo, fixado no n.º 1 e desde que não existam 

herdeiros.----------------------------------------------------------

4.A atribuição do apoio pecuniário prevista no n.º 1, poderá, sempre 

que, do ponto de vista administrativo e logístico, se mostre mais 

eficaz e ou eficiente para o Município de Chaves e para a realização 

das respetivas obras, ser substituída pela entrega de materiais de 

construção civil necessários à execução de obras pretendidas, 

equivalente à referida comparticipação e até ao limite máximo 

permitido.---------------------------------------------------------- 

5.A avaliação às condições habitacionais do requerente é feita com a 

participação técnica da Divisão de Obras Públicas.-------------------

6.Da decisão tomada pela Câmara Municipal de Chaves é notificada, com 

os respetivos fundamentos, ao requerente da atribuição de apoios 

sociais e à Junta de Freguesia da sua área de residência.------------

Artigo 11.º---------------------------------------------------------

(Destinatários do Apoio económico)-----------------------------------

1.Podem candidatar-se aos apoios económicos definidos nos termos do 

presente regulamento, todos os cidadãos residentes no concelho de 

Chaves, há pelo menos três anos à data da apresentação da sua 

candidatura, desde que preencham, cumulativamente os seguintes 

requisitos gerais:--------------------------------------------------

a)Que seja cidadão nacional ou estrangeiro, desde que detentor de 

autorização de residência válida ou outro documento equivalente, com 

idade igual ou superior a 18 anos;-----------------------------------

b)Que possua domicílio fiscal no concelho de Chaves;-----------------

c)Que seja proprietário de uma única habitação utilizada em 

permanência;--------------------------------------------------------

d)Que esteja numa situação de carência económica e/ou vulnerabilidade 

social, nos termos das alíneas a) e/ou b), do artigo 3.º, do presente 

regulamento;--------------------------------------------------------

e)Que não tenha recusado propostas de trabalho nos últimos 12 meses, 

designadamente, através do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, salvo por motivos fundados relacionados com a saúde, 

devidamente comprovados por declaração médica;-----------------------

f)Que não beneficie, nem qualquer outro elemento do agregado familiar, 

de outros apoios ou prestações sociais permanentes ou extraordinárias 

concedidas para os mesmos fins através de outras entidades públicas 

ou privadas.-------------------------------------------------------- 

Artigo 12.º---------------------------------------------------------

(Cálculo do Rendimento Per Capita)-----------------------------------

1.Para efeitos do cálculo do rendimento per capita do agregado familiar 

ou equiparado, ter-se-á em conta o rendimento mensal ilíquido de todos 

os rendimentos e salários auferidos pelos elementos que constituem o 

mesmo.-------------------------------------------------------------- 

2.Nos casos em que os membros do agregado familiar, sendo maiores, não 
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apresentem rendimentos e não façam prova de se encontrarem 

incapacitados para o trabalho ou reformados por velhice ou invalidez, 

considerar- se- á que auferem um rendimento de valor equivalente ao 

Salário Mínimo Nacional, salvo se comprovarem que usufruem rendimento 

ou salário inferior.------------------------------------------------- 

3.As despesas elegíveis do agregado familiar referem-se a 

eletricidade, água, gás, saúde e educação, desde que devidamente 

comprovadas.-------------------------------------------------------- 

4.O rendimento per capita é calculado mediante a utilização da seguinte 

fórmula:------------------------------------------------------------ 

Rpc = Rmf  – D ------------------------------------------------------  

---------N----------------------------------------------------------

Rpc — Rendimento per capita do agregado familiar.-------------------- 

Rmf — Rendimento mensal ilíquido do agregado familiar.--------------- 

D — Despesas fixas do agregado familiar.----------------------------- 

N — Número de elementos do agregado familiar.------------------------

Artigo 13.º---------------------------------------------------------

(Prioridade da decisão)----------------------------------------------

1.Serão prioritárias as candidaturas que configurem uma das seguintes 

condições:----------------------------------------------------------

a)Agregados familiares que incluam crianças, adolescentes ou menores 

em risco;-----------------------------------------------------------

b)Agregado familiar constituído por um ou mais pensionistas;---------

c)Agregados familiares que incluam pessoas acamadas ou, pelo menos, 

um elemento portador de grau de deficiência igual ou superior a 60%, 

devidamente comprovado por atestado multiusos.-----------------------

Artigo 14.º---------------------------------------------------------

(Documentação Exigida)----------------------------------------------

1.O potencial interessado deverá endereçar à Câmara Municipal pedido 

formalizador da sua pretensão.---------------------------------------

2.A candidatura ao apoio à melhoria das condições habitacionais deverá 

ser instruída com a apresentação dos seguintes documentos:-----------

a) Cópia do título aquisitivo do direito de propriedade de habitação 

permanente própria;------------------------------------------------- 

b) Cópia de certidão atualizada do registo predial do prédio ou fração 

autónoma objeto do apoio à habitação requerido, emitida pela 

Conservatória do Registo Predial;------------------------------------ 

c) Cópia de caderneta predial atualizada do prédio ou fração autónoma 

objeto do apoio à habitação requerido, emitida pelo Serviço de 

Finanças;----------------------------------------------------------- 

d) Cópia de certidão patrimonial atualizada emitida pelo Serviço de 

Finanças, onde constem todos os bens imóveis em nome do candidato e 

dos demais elementos do seu agregado familiar;-----------------------

e) Cópia da última declaração de I.R.S., acompanhada da respetiva nota 

de liquidação, ou certidão negativa, relativa ao candidato e a todos 

os elementos do seu agregado familiar, quando exigível;--------------

f) Cópia do último recibo de vencimento, ou declaração da entidade 

patronal onde conste o valor do vencimento, relativo ao candidato e a 

todos os elementos do seu agregado familiar;------------------------- 

g) Cópia dos documentos comprovativos de outros rendimentos ou de 

condições patrimoniais relevantes para famílias monoparentais, 

nomeadamente documento comprovativo do recebimento de pensão de 

alimentos de menor;-------------------------------------------------- 

h) Cópia de documento comprovativo do recebimento de qualquer 

prestação social, permanente, temporária ou eventual, por parte do 

candidato e de todos os elementos do seu agregado familiar, 

nomeadamente subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego, 
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rendimento social de inserção, complemento solidário para idosos, 

prestação social para a inclusão ou outros apoios à família;--------- 

i) Cópia de documento comprovativo de recebimento de pensão de reforma, 

de velhice, de invalidez ou sobrevivência, por parte do candidato e 

de todos os elementos do seu agregado familiar;----------------------

j) Cópia de documento comprovativo de situação de desemprego, e da 

respetiva inscrição atualizada no Centro de Emprego, quando o 

candidato ou algum dos elementos do seu agregado familiar se encontre 

desempregado;------------------------------------------------------- 

l) Cópia de documento comprovativo de frequência escolar de elementos 

do agregado familiar do candidato que estejam dentro da escolaridade 

obrigatória;--------------------------------------------------------

m) Apresentação de três orçamentos para a realização de obras de 

conservação, beneficiação e/ou reabilitação da habitação objeto de 

apoio, onde constem os preços propostos, a descrição dos trabalhos e 

o respetivo prazo de execução;---------------------------------------

n) Em caso de administração direta dos trabalhos pretendidos, deverá 

ser apresentado relação detalhada dos materiais a utilizar, sua 

designação e quantidade.---------------------------------------------

Artigo 15.º---------------------------------------------------------

(Indeferimento de candidatura)---------------------------------------

1.Considera-se liminarmente indeferido o pedido de apoio para a 

melhoria habitacional nos termos definidos no presente Regulamento, 

quando se verifique alguma das seguintes situações:------------------

a)Quando o título do direito do imóvel, objeto de intervenção, seja 

propriedade de herdeiros (salvo se os mesmos residirem na mesma 

habitação, há pelo menos 3 anos);------------------------------------

b)Nenhum dos elementos do agregado familiar do candidato à obtenção 

dos referidos apoios económicos pode ser proprietário, 

comproprietário, usufrutuário, promitente-comprador de imóvel ou 

fração habitacional, no concelho de Chaves ou noutro concelho do país;-

c)O requerente do apoio tenha prestado falsas declarações no âmbito 

do seu processo de candidatura;--------------------------------------

d)O requerente do apoio não tenha prestado as informações ou os 

documentos solicitados, no prazo concedido para o efeito;------------

e)Não se verifique uma situação de carência ou vulnerabilidade por 

parte do requerente do apoio, nos termos e para efeitos da aplicação 

do presente regulamento;---------------------------------------------

f)Não se mostrem esgotadas outras respostas sociais existentes;------

g)Não exista dotação orçamental.-------------------------------------

2.Não serão contempladas obras em anexos, garagens, barracões e 

muros.--------------------------------------------------------------

3.O candidato será notificado dos fundamentos da decisão de 

indeferimento do pedido, através de ofício remetido pelo Município.--

Artigo 16.º---------------------------------------------------------

(Financiamento de obras de edificado e regime de utilização)---------

1.As edificações cuja construção, reconstrução, conservação, 

beneficiação ou recuperação, tenham sido financiadas ao abrigo do 

presente Regulamento, destinam-se à habitação própria permanente dos 

proprietários e do respetivo agregado familiar.----------------------

2.A utilização da edificação para fim diferente do previsto no número 

anterior determina a devolução do valor do subsídio atribuído 

acrescido dos respetivos juros, contados no prazo de 30 dias após a 

notificação para a sua devolução, desde que não hajam decorridos, pelo 

menos cinco anos, após a sua atribuição.-----------------------------

3.Excetua-se do disposto no número anterior as transmissões “mortis 

causa”.-------------------------------------------------------------
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Artigo 17.º---------------------------------------------------------

(Ónus da Inalienabilidade)-------------------------------------------

As edificações a que se referem os artigos anteriores estão sujeitas 

a um ónus de inalienabilidade pelo prazo de cinco anos a contar da 

data de concessão do subsídio.---------------------------------------

CAPÍTULO III--------------------------------------------------------

Apoio à Renda--------------------------------------------------------

Artigo 18.º---------------------------------------------------------

(Comparticipação do valor mensal da renda da habitação)--------------

1.A concessão de um apoio económico ao arrendamento de habitações a 

indivíduos ou famílias com graves problemas de carência económica e 

vulnerabilidade social, deverá assumir caráter transitório e eventual, 

justificada pela emergência de circunstâncias imprevisíveis e 

momentâneas.-------------------------------------------------------- 

2.Os rendimentos do agregado familiar do candidato não podem exceder 

o valor per capita de 65% do Indexante dos Apoios Sociais, em vigor à 

data da apresentação da candidatura.---------------------------------

Artigo 19.º---------------------------------------------------------

(Condições de atribuição)--------------------------------------------

1.Pode requerer a atribuição do subsídio ao arrendamento o cidadão que 

preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:------------------

a)Que seja cidadão nacional ou estrangeiro, desde que detentor de 

autorização de residência válida ou outro documento equivalente, com 

idade igual ou superior a 18 anos;-----------------------------------

b)Residir na área do Município de Chaves há, pelo menos, 3 anos, 

comprovados por recenseamento eleitoral ou outros elementos de prova 

que se julguem necessários;------------------------------------------

c)O candidato ou um dos elementos do casal não pode ser proprietário 

ou coproprietário de qualquer imóvel urbano com condições de 

habitabilidade, nem mesmo seja proprietário ou coproprietário de 

qualquer imóvel sem condições de habitabilidade, desde que a sua 

recuperação se enquadre em programas de apoio já existentes;---------

d)O candidato ou um dos elementos do agregado familiar disponha de um 

contrato de arrendamento celebrado em conformidade com a legislação 

em vigor e em que o senhorio não seja parente ou afim na linha reta 

ou até ao 3.º grau da linha colateral;-------------------------------

e)Indivíduos maiores de idade que partilhem uma habitação, 

constituindo esta a sua residência permanente;-----------------------

f)A tipologia do fogo arrendado deve ser adequada ao respetivo agregado 

familiar;-----------------------------------------------------------

g)O valor da renda mensal deverá ser ajustado aos valores médios 

praticados no concelho de Chaves para a tipologia utilizada pela 

família.------------------------------------------------------------

Artigo 20.º---------------------------------------------------------

(Documentação Exigida)----------------------------------------------

1.O potencial interessado deverá endereçar à Câmara Municipal pedido 

formalizador da sua pretensão.---------------------------------------

2.A candidatura ao apoio à renda deverá ser instruída com a 

apresentação dos seguintes documentos:-------------------------------

a)Atestado passado pela Junta de Freguesia da área de residência, onde 

conste o tempo de permanência no Concelho, a composição do agregado 

familiar, bem como informação quanto à situação económica, levando em 

linha de conta os sinais exteriores de riqueza;----------------------

b)Fotocópia do contrato de arrendamento;-----------------------------

c)Declaração (recibo) dos rendimentos ilíquidos mensais de todos os 

elementos do agregado familiar, passada pela entidade patronal;------

d)Recibo de pensão ou subsídio dos elementos que se encontrem nessa 
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situação;-----------------------------------------------------------

e)Fotocópia da última declaração do IRS, ou, nos casos aplicados, 

declaração emitida pela Repartição de Finanças da isenção de entrega;-

f)Declaração emitida pelo Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, no caso de o candidato, ou algum dos membros do agregado 

familiar, se encontrar na situação de desemprego e não auferir subsídio 

de desemprego, ou declaração emitida pelo Serviço Local do Instituto 

da Segurança Social, no caso de o candidato ou algum dos membros do 

agregado se encontrar a receber subsídio de desemprego;--------------

g)Fotocópia da declaração de IRC, nos casos aplicados.---------------

3.Para efeitos de cálculo do rendimento per capita do agregado 

familiar, ter-se-á em conta o rendimento médio mensal líquido de todos 

os rendimentos, vencimentos, pensões e salários auferidos por todos 

os elementos que constituem o mesmo.---------------------------------

4.Nos casos em que os membros do agregado familiar, sendo maiores não 

apresentam rendimentos e não façam prova da situação de desemprego, 

frequência de ensino, ou outra situação devidamente justificada, 

considerar-se-á, que auferem rendimento de valor equivalente ao da 

retribuição mínima mensal garantida (salário mínimo nacional).-------

5.Declaração emitida pelo serviço de finanças, comprovativa de que o 

candidato ou qualquer dos membros do agregado familiar não é 

proprietário de bens destinados à habitação.-------------------------

6.Declaração sob compromisso de honra, sobre a veracidade dos 

elementos constantes da candidatura. Esta declaração deverá ser 

preenchida, quando aplicável, não apenas pelo candidato, mas também 

pelo companheiro(a).------------------------------------------------

7.Número de Identificação Bancária – NIB (Quando possuidor).---------

8.Licença de habitabilidade atualizada, do prédio arrendado.---------

9.Não são de observar as condições previstas no n.º anterior (8), nos 

casos em que o arrendamento foi efetuado há mais de dez anos.--------

10.O candidato poderá ainda apresentar outros documentos que entenda 

necessários para comprovar a sua situação económica, tais como 

despesas de saúde e educação.----------------------------------------

11.Documentação comprovativa da inexistência de dívidas à Segurança 

Social, Fazenda Pública e Município de Chaves.-----------------------

Artigo 21.º---------------------------------------------------------

(Atribuição e Renovação)---------------------------------------------

1.O apoio será concedido por períodos de 3, 6 e 12 meses, eventualmente 

renovável por períodos de3, 6 e 12 meses, até ao limite de 36 meses, 

podendo ser ajustado sempre que se verifiquem alterações no montante 

dos rendimentos do agregado familiar, ou nos elementos instrutórios 

do respetivo processo.----------------------------------------------- 

2.Após um ano de concessão, o subsídio poderá ser cancelado, renovado, 

descer ou subir de escalão em função de alterações socioeconómicas 

ocorridas no agregado familiar.--------------------------------------

3.Poderá haver suspensão do subsídio antes do fim do período da 

concessão ou renovação quando:--------------------------------------- 

a)Houver incumprimento por parte do beneficiário do que estiver 

regulamentado;------------------------------------------------------ 

b)Se verificar melhoria da situação económica que o justifique;------    

c)Se verificar que foram omitidas ou prestadas falsas declarações pelo 

beneficiário;-------------------------------------------------------

d)Ocorrer subarrendamento ou hospedagem do prédio ou fração 

arrendada;----------------------------------------------------------

e)Falta de ocupação permanente do arrendado;------------------------- 

f)Por motivos que a Câmara Municipal considere justificáveis.-------- 

4.Para a renovação ou alteração do subsídio será sempre obrigatória a 
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apresentação de documentação comprovativa dos rendimentos, para além 

de outra que os serviços julguem necessária.------------------------- 

5.Os beneficiários devem, no prazo de 15 dias, comunicar aos 

competentes serviços municipais as condições suscetíveis de alteração 

do valor do subsídio, nomeadamente pelos seguintes motivos:---------- 

a)Novo emprego ou desemprego de qualquer um dos elementos do agregado 

familiar;----------------------------------------------------------- 

b)Primeiro emprego, nascimento, aposentação, separação/divórcio, 

falecimento ou ausência de qualquer um dos elementos do agregado 

familiar;-----------------------------------------------------------

c)Qualquer outro rendimento ou condição suscetível de provocar 

alteração ao valor do subsídio.-------------------------------------- 

6.A Câmara Municipal deliberará, anualmente, uma verba destinada ao 

subsídio ao arrendamento, estimando o número de processos a contemplar 

salvaguardando, contudo, os que à data estejam em vigor.------------- 

7.O apoio económico a conceder pela Câmara Municipal de Chaves não 

poderá exceder o montante de 20.000,00€ em cada ano civil.-----------   

Artigo 22.º---------------------------------------------------------

(Confirmação de Elementos)-------------------------------------------

1.Quando, na organização do processo de candidatura, surjam dúvidas 

acerca dos elementos que dele devam constar, podem os competentes 

serviços municipais de Ação Social solicitar aos candidatos, por 

escrito, os documentos ou esclarecimentos que entendam necessários, 

devendo estes ser prestados no prazo de 10 dias a contar da data de 

receção da referida notificação, sob pena de arquivamento do processo 

de candidatura.-----------------------------------------------------

2.Os serviços identificados no número 1 podem, ainda, em caso de dúvida 

relativamente à veracidade dos elementos constantes do processo de 

candidatura, realizar as diligências necessárias no sentido de aferir 

a sua veracidade, podendo, inclusive, solicitar a outras entidades ou 

organismos competentes a confirmação dos referidos elementos.--------   

3.A falta de entrega dos documentos ou da prestação dos esclarecimentos 

solicitados, no prazo fixado para o efeito, implica a imediata 

suspensão do procedimento, salvo se essa omissão for devidamente 

justificada e comprovada documentalmente, nomeadamente por motivo de 

doença, exercício de atividade laboral ou cumprimento de obrigações 

legais.-------------------------------------------------------------

Artigo 23.º---------------------------------------------------------

(Indeferimento de candidatura)---------------------------------------

1.Há lugar a indeferimento do pedido de atribuição do apoio económico 

previsto no presente regulamento, nomeadamente, quando:-------------- 

a)A candidatura não esteja instruída com os documentos exigíveis ao 

abrigo do presente regulamento;-------------------------------------- 

b)O requerente de apoio económico tenha prestado falsas declarações 

no âmbito do seu processo de candidatura;---------------------------- 

c)O requerente de apoio económico, ou qualquer outro elemento do seu 

agregado familiar, usufrua de outros rendimentos não declarados no 

âmbito do seu processo de candidatura ou evidencie, claramente, sinais 

exteriores de riqueza incompatíveis com a atribuição de apoio 

económico;----------------------------------------------------------

d)O requerente do apoio económico ou o seu agregado familiar não 

configure uma situação de carência ou vulnerabilidade, nos termos e 

para efeitos da aplicação do presente regulamento;------------------- 

e)O candidato apresente rendas em dívida;----------------------------

f)Um ou mais elementos do agregado familiar seja parente ou afim na 

linha reta ou até ao 3.º grau da linha colateral do(s) senhorio(s);--

g)Não se mostrem esgotadas outras respostas sociais existentes;------
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h)Tenha sido alcançado o número máximo de apoios económicos 

permitidos;---------------------------------------------------------

i)Sempre que existam dívidas à Segurança Social, Fazenda Pública e 

Município de Chaves, por parte do candidato.-------------------------

Artigo 24.º---------------------------------------------------------

(Prioridade na atribuição)-------------------------------------------

1.Serão prioritárias as candidaturas que configurem, pelo menos, um 

dos critérios de urgência imperiosa resultante de acontecimentos 

imprevisíveis a seguir identificados:--------------------------------

a)Agregados familiares que incluam crianças, adolescentes ou menores 

em risco, acompanhados pela CPCJ de Chaves ou sob tutela da autoridade 

judicial;-----------------------------------------------------------

b)Agregado familiar constituído por um ou mais elementos em situação 

de desemprego involuntário;------------------------------------------

c)Agregado familiar que inclua um elemento com estatuto de vítima de 

violência doméstica;------------------------------------------------

d)Agregado familiar em situação de separação ou divórcio;------------

e)Agregado familiar em que, pelo menos um elemento, se encontre em 

situação de vulnerabilidade e emergência social e/ou perigo físico ou 

moral;--------------------------------------------------------------

f)Agregado familiar em que, pelo menos um elemento, se encontre em 

situação de incapacidade temporária para o exercício profissional;---

g)Agregados familiares que incluam, pelo menos, um elemento portador 

de um grau de deficiência igual ou superior a 60%, devidamente 

comprovado por atestado médico multiusos;----------------------------

h)Indivíduos ou famílias vítimas de desastres naturais ou calamidades, 

nomeadamente as provocadas por incêndio, inundações, sismo, tornado 

ou condições climatéricas adversas.----------------------------------

2.Não deverá merecer de prioridade o requerente de apoios sociais, ou 

qualquer outro elemento do seu agregado familiar que beneficie de 

outros apoios ou prestações sociais permanentes ou extraordinários 

concedidos, através de outras entidades públicas ou privadas, para o 

mesmo fim.----------------------------------------------------------

Artigo 25.º---------------------------------------------------------

(Cálculo da Comparticipação)-----------------------------------------

1.O montante do subsídio a atribuir resulta da aplicação da seguinte 

fórmula, não devendo, em nenhuma situação, ultrapassar 60% do valor 

mensal da renda.----------------------------------------------------- 
 

 

 

T1 

Limite de 230,00€ 

10 <RM x 100≤ 40 

                     RMB 

46,00€ 

41 <RM x 100≤ 80 

                      RMB 

92,00€ 

       RM x 100≥ 81 

                      RMB 

138,00€ 

 
 

 
 

T2 
Limite de 260,00€ 

10 <RM x 100≤ 40 

RMB 

52,00€ 

41 <RM x 100≤ 80 

                      RMB 

104,00€ 

       RM x 100≥ 81 

                      RMB 

156,00€ 

 
 

 

 

T3 
Limite de 330,00€ 

10 <RM x 100≤ 40 

                      RMB 

66,00€ 

41 <RM x 100≤ 80 

                       RMB 

132,00€ 

       RM x 100≥ 81 

                       RMB 

198,00€ 
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Em que:-------------------------------------------------------------

RM – Renda Mensal----------------------------------------------------

RMB – Rendimento Mensal Bruto----------------------------------------

Considerar-se-á como Rendimento Mensal Bruto (RMB) o quantitativo que 

resulta da divisão por 12 dos rendimentos anuais ilíquidos auferidos 

por todos os elementos do agregado familiar à data de concessão do 

subsídio.-----------------------------------------------------------

2.O valor da comparticipação é pago mensalmente na tesouraria da Câmara 

Municipal de Chaves ou mediante transferência bancária para a conta 

identificada pelo candidato, após exibição do original do recibo de 

renda do mês em curso, nos serviços de Ação Social, do qual se extrairá 

fotocópia, comprovando o pagamento efetuado ao senhorio.-------------

Artigo 26.º---------------------------------------------------------

(Apreciação e Resolução do Subsídio a Conceder)----------------------

A apreciação e resolução sobre o subsídio a conceder será da 

competência da Câmara Municipal, mediante proposta do Presidente da 

Câmara ou do Vereador com competência delegada para o efeito, e com 

base na informação prestada pelos serviços de Ação Social.-----------

Artigo 27.º---------------------------------------------------------

(Incumprimento das Obrigações)---------------------------------------

1.No caso de incumprimento do disposto no presente Regulamento, o 

requerente constitui-se na obrigação de indemnizar a Câmara Municipal 

no montante integral dos subsídios concedidos.-----------------------

2.No caso de prestação de falsas declarações, o beneficiário será 

punido com a anulação do apoio económico e devolução dos apoios já 

recebidos e impedimento de acesso a apoios futuros, sem prejuízo de 

comunicação às autoridades competentes para instauração de processo 

criminal competente.------------------------------------------------

CAPÍTULO IV---------------------------------------------------------

Apoio económico para a aquisição de medicação------------------------

Artigo 28.º---------------------------------------------------------

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

A medida de apoio financeiro para a aquisição de medicação com receita 

médica visa apoiar todos os indivíduos recenseados e residentes no 

Concelho de Chaves com manifestas carências económicas.--------------

Artigo 29.º---------------------------------------------------------

(Condições de Acesso)------------------------------------------------

Podem requerer a comparticipação na aquisição de medicamentos 

indivíduos que satisfaçam as seguintes condições:--------------------

1.Sejam cidadãos nacionais ou cidadãos estrangeiros detentores de 

título válido de permanência em território nacional.-----------------

2.Residam, à data da apresentação do requerimento, no Concelho de 

Chaves há, pelo menos, 3 anos.---------------------------------------

3.Estejam em situação de carência económica comprovada.--------------

4.Aufiram um rendimento mensal per capita do agregado familiar igual 

ou inferior a 50% do valor do IAS, por cada elemento.----------------

5.Não se encontrem a beneficiar de outros apoios de outras entidades 

para o mesmo fim.----------------------------------------------------

Artigo 30.º---------------------------------------------------------

(Instrução do Processo de Candidatura)-------------------------------

A candidatura à comparticipação na aquisição de medicamentos, deve ser 

acompanhada dos seguintes documentos:--------------------------------

1.Fotocópia do cartão de cidadão do/a requerente e restantes elementos 

que, com o próprio, coabitam;----------------------------------------

2.Título válido de autorização de residência em território nacional, 

em caso de cidadão estrangeiro;--------------------------------------

3.Fotocópia dos documentos comprovativos de todos os rendimentos 
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mensais auferidos pelo requerente e restantes elementos do agregado 

familiar;-----------------------------------------------------------

4.Última declaração de IRS e respetiva nota de liquidação referente a 

todos os membros do agregado familiar, ou declaração da Autoridade 

Tributária e Aduaneira comprovativa da sua inexistência;------------

5.Fotocópia dos documentos comprovativos de todas as despesas fixas 

mensais do requerente e restantes elementos do agregado familiar;----

6.Atestado emitido pela Junta de Freguesia da área de residência, onde 

conste o tempo de permanência no concelho e a composição do agregado 

familiar;-----------------------------------------------------------

7.Certidão de não dívida ao Município de Chaves e à Autoridade 

Tributária e Aduaneira.----------------------------------------------

8.Fotocópia da prescrição médica identificativa dos medicamentos de 

uso continuado, emitida pela Unidade de Saúde do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) e entidades com contrato ou acordo para a prestação de 

cuidados de saúde;---------------------------------------------------

9.O requerente poderá, ainda, apresentar outros documentos que entenda 

serem relevantes para a apreciação final da situação económica;------

10.Nos casos em que os membros do agregado familiar, sendo maiores, 

não apresentem rendimentos e não façam prova da situação de desemprego, 

incapacidade para o trabalho, frequência de ensino ou outra situação 

devidamente justificada, considerar-se-á que auferem um rendimento 

mensal equivalente ao montante do IAS.------------------------------- 

Artigo 31.º---------------------------------------------------------

(Modalidade do apoio)------------------------------------------------

1.O apoio previsto nesta secção será concedido pela Câmara Municipal 

de Chaves, através da atribuição de um montante até ao limite de 

100,00€ (cem euros), por ano civil.----------------------------------

2.O apoio concedido destina-se a comparticipar as despesas com a 

aquisição dos medicamentos do requerente.----------------------------

3.A comparticipação financeira identificada no ponto 1, concretizar-

se-á, através do estabelecimento de um Protocolo com a Associação 

Dignitude, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) a 

qual ficará responsável pelo desenvolvimento, operacionalização e 

gestão do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento.-------------- 

4.Os benefícios concedidos ao abrigo do Programa abem: Rede Solidária 

do Medicamento abrangem exclusivamente os medicamentos, quando 

prescritos em receita médica e comparticipados pelo SNS.------------- 

5.É conferido ao beneficiário abem: o direito a um apoio adicional ao 

atribuído pelo SNS, que pode ir até ao máximo de 100% do PVP dos 

medicamentos prescritos, ou 100% do PVP5, quando aplicável.---------- 

6.O apoio económico a conceder pela Câmara Municipal de Chaves não 

poderá exceder o montante de 20.000,00€ em cada ano civil.-----------   

Artigo 32.º---------------------------------------------------------

(Obrigações dos beneficiários)---------------------------------------

O beneficiário do apoio à aquisição de medicação, compromete-se:-----

1.A informar a Câmara Municipal de qualquer alteração da condição 

económica, da composição do agregado familiar, assim como da mudança 

de residência;------------------------------------------------------

2.Entregar certidão de não dívida da Autoridade Tributária e Aduaneira 

e do Município de Chaves, sempre que a anterior tenha caducado;------

3.Informar os serviços competentes da Ação Social do Município de 

Chaves, sempre que se verifique uma situação anómala durante o apoio.-

Artigo 33.º---------------------------------------------------------

(Cessação do apoio económico)----------------------------------------

Constituem causas de cessação do direito de apoio à comparticipação 

na aquisição de medicamentos:----------------------------------------
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1.A perda de algum dos requisitos de atribuição previstos no artigo 

29.º do presente regulamento;----------------------------------------

2.Prestar falsas declarações no intuito de beneficiar da obtenção do 

apoio;--------------------------------------------------------------

3.O não cumprimento das obrigações previstas no artigo 32.º do presente 

regulamento.--------------------------------------------------------

CAPÍTULO V----------------------------------------------------------

Isenção de encargos financeiros com os tratamentos terapêuticos nas 

Termas de Chaves-----------------------------------------------------

Artigo 34.º---------------------------------------------------------

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

A medida de isenção de encargos financeiros com os tratamentos 

terapêuticos, nas Termas de Chaves, visa assegurar aos Munícipes 

carenciados, o acesso gratuito a cuidados de saúde desenvolvidos na 

referida Unidade Terapêutica.----------------------------------------

Artigo 35.º---------------------------------------------------------

(Condições de Acesso)------------------------------------------------

Podem requerer a isenção do pagamento dos tratamentos terapêuticos, 

nas Termas de Chaves, indivíduos que satisfaçam as seguintes 

condições:----------------------------------------------------------

1.Sejam cidadãos nacionais ou cidadãos estrangeiros detentores de 

título válido de permanência em território nacional;-----------------

2.Residam, à data da apresentação do requerimento, no Concelho de 

Chaves há, pelo menos, 3 anos;---------------------------------------

3.Estejam em situação de carência económica comprovada;--------------

4.Aufiram um rendimento mensal per capita do agregado familiar igual 

ou inferior a 50% do valor do IAS, por cada elemento;----------------

5.Não se encontrem a beneficiar de outros apoios de outras entidades 

para o mesmo fim.----------------------------------------------------

Artigo 36.º---------------------------------------------------------

(Condições de Comparticipação)---------------------------------------

1.A comparticipação da Câmara Municipal de Chaves, no preço dos 

tratamentos termais, depende de prescrição médica pelos Cuidados de 

Saúde Primários do SNS.----------------------------------------------

2.O valor da comparticipação da Câmara Municipal de Chaves corresponde 

à percentagem não comparticipada do preço do conjunto de tratamentos 

termais prescrito pelo SNS.------------------------------------------

3.Cada tratamento termal deve perfazer uma duração seguida entre 12 e 

21 dias.------------------------------------------------------------ 

4.Apenas pode ser comparticipado um tratamento por utente/ano.-------

Artigo 37.º---------------------------------------------------------

(Instrução do Processo de Candidatura)-------------------------------

A candidatura à isenção do pagamento dos tratamentos terapêuticos, 

deve ser acompanhada dos seguintes documentos:-----------------------

1.Fotocópia do cartão de cidadão do/a requerente e restantes elementos 

que, com o próprio, coabitam;----------------------------------------

2.Título válido de autorização de residência em território nacional, 

em caso de cidadão estrangeiro;--------------------------------------

3.Fotocópia dos documentos comprovativos de todos os rendimentos 

mensais auferidos pelo requerente e restantes elementos do agregado 

familiar;-----------------------------------------------------------

4.Última declaração de IRS e respetiva nota de liquidação referente a 

todos os membros do agregado familiar, ou declaração da Autoridade 

Tributária e Aduaneira comprovativa da sua inexistência;-------------

5.Fotocópia dos documentos comprovativos de todas as despesas fixas 

mensais do requerente e restantes elementos do agregado familiar;----

6.Atestado emitido pela Junta de Freguesia da área de residência, onde 



                                                                F. 95 

                                                                  _____________________ 
 

conste o tempo de permanência no concelho e a composição do agregado 

familiar;-----------------------------------------------------------

7.Certidão de não dívida ao Município de Chaves e à Autoridade 

Tributária e Aduaneira.----------------------------------------------

8.O requerente poderá, ainda, apresentar outros documentos que entenda 

serem relevantes para a apreciação final da situação económica;------

9.Nos casos em que os membros do agregado familiar, sendo maiores, não 

apresentem rendimentos e não façam prova da situação de desemprego, 

incapacidade para o trabalho, frequência de ensino ou outra situação 

devidamente justificada, considerar-se-á que auferem um rendimento 

mensal equivalente ao montante do IAS.-------------------------------

Artigo 38.º---------------------------------------------------------

(Período dos Tratamentos)--------------------------------------------

A isenção do pagamento dos tratamentos terapêuticos, nas Termas de 

Chaves, apenas compreende o período de época baixa.------------------

CAPÍTULO VI---------------------------------------------------------

Regime Prestacional-------------------------------------------------

Artigo 39.º---------------------------------------------------------

(Pagamento em Prestações de Requerente em Processo de Execução 

fiscal)-------------------------------------------------------------

1.Mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara, o executado 

poderá solicitar o pagamento em prestações, sendo que cada uma não 

poderá ser inferior a uma Unidade de Conta, nem exceder as 36 

prestações, demonstrando a existência de uma situação económica 

difícil e imprevisível, condição, “sine qua non”, para não lhe permitir 

solver a dívida de uma só vez.--------------------------------------

2.A autorização do pagamento em prestações de importâncias inferiores 

ao valor de Uma Unidade de Conta, fica condicionada à previa 

autorização pelo órgão executivo mediante a apresentação de meios de 

prova que corroborem a efetiva carência económica, levando em linha 

de conta os sinais exteriores de riqueza e a existência de um 

rendimento per capita igual ou inferior a 65% do valor correspondente 

ao Indexante dos Apoios Sociais (IAS), sempre que o executado não seja 

responsável pela situação de  insuficiência ou carência económica.---

3.Nas situações especialmente reguladas no número anterior, o valor 

mínimo de cada prestação mensal não poderá ser inferior a dez euros.-

4.Nos casos em que se demonstre notória dificuldade financeira e 

previsíveis consequências económicas para os executados e quando 

esteja em risco a recuperação dos créditos, o órgão executivo poderá 

autorizar, excecionalmente, o alargamento do limite máximo previsto 

na alínea 1 do regime prestacional.----------------------------------

5.A falta de pagamento de qualquer prestação, no dia acordado, 

implicará o vencimento das restantes prestações, relativas à dívida 

em cobrança coerciva.------------------------------------------------

CAPÍTULO VII--------------------------------------------------------

Disposições finais--------------------------------------------------

Artigo 40.º---------------------------------------------------------

(Protocolos de Cooperação)-------------------------------------------

No âmbito da execução do presente regulamento, o Município de Chaves 

pode celebrar protocolos de parceria ou cooperação com as entidades 

competentes da Administração Central e com instituições particulares 

de solidariedade social ou associações, sempre que tal se mostre 

oportuno e relevante para efeitos da prossecução do interesse público 

local, no domínio da ação social, designadamente na prestação de apoios 

sociais a pessoas e famílias carenciadas ou em situação de 

vulnerabilidade.----------------------------------------------------

Artigo 41.º---------------------------------------------------------
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(Acompanhamento e Fiscalização)-------------------------------------

1.De forma a garantir a efetiva promoção das condições habitacionais, 

a progressiva inserção social e a autonomização dos indivíduos e 

agregados familiares selecionados com os apoios previstos, os mesmos 

ficarão sujeitos a um acompanhamento social, sendo a periodicidade 

definida pelo setor competente da Câmara Municipal.------------------

2.O Técnico da Unidade Orgânica de Obras Municipais fiscalizará, 

sempre que se justifique, a evolução das obras e elaborará as 

informações técnicas necessárias.------------------------------------

Artigo 42.º---------------------------------------------------------

(Dúvidas e Omissões)-------------------------------------------------

Todos os casos omissos e dúvidas suscitadas na interpretação e 

aplicação do presente regulamento, que não possam ser resolvidos pelo 

recurso aos critérios legais de interpretação e integração de lacunas, 

são decididos por deliberação da Câmara Municipal de Chaves.--------- 

Artigo 43.º---------------------------------------------------------

(Revisão)-----------------------------------------------------------

O presente regulamento pode ser objeto de revisão a qualquer momento, 

mediante aprovação da Assembleia Municipal de Chaves, sob proposta da 

Câmara Municipal de Chaves.------------------------------------------ 

Artigo 44.º---------------------------------------------------------

(Entrada em Vigor)---------------------------------------------------

O presente regulamento entra em vigor após a sua publicação no Diário 

da República.------------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.11.04. -------------------------------------------------------- 

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 2019.11.05. ----- 

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

 

 

3. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES/REDUÇÃO DO PREÇO DE INGRESSO 

/ENCERRAMENTO E ABERTURA DO MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA NADIR AFONSO 

(MACNA) NO DIA DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO. INFORMAÇÃO DDSC Nº197 /ANO 

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

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento E Fundamentação ----------------------------------- 

No próximo dia 30 de novembro será inaugurada no MACNA, uma exposição 

(Registos de Luz-Coleção Museu Nacional de Arte Contemporânea), 

produzida em parceria com o Museu Nacional de Arte Contemporânea 

(MNAC). A nova mostra irá substituir e ocupar o mesmo espaço que a 

exposição de obras de Helena Almeida, que encerra no próximo dia 19 

de novembro. -------------------------------------------------------- 

Considerando que está previsto o início da desmontagem da exposição 

que finda e o início da preparação do espaço para a montagem da nova 

exposição, no próximo dia 20 de novembro. --------------------------- 

Considerando que os trabalhos necessários associados à montagem e 

instalação da nova exposição decorrerão até 30 de novembro. --------- 
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Considerando que a execução desses trabalhos inviabiliza a visita do 

público a parte do espaço expositivo do museu. ---------------------- 

Considerando que uma das muitas maneiras de respeitarmos quem nos 

visita é reduzirmos o preço do bilhete de entrada no museu, nos dias 

em que decorre a desmontagem, a preparação do espaço e a montagem (20 

a 30 de novembro), redução essa justificada pelo facto do serviço que 

prestamos também estar diminuído. ----------------------------------- 

Considerando que é conveniente encerrar o museu no dia 30 de novembro 

até à hora de inauguração da exposição, como tem sido habitual, de 

forma a não prejudicar a finalização dos trabalhos e a natureza do 

evento; ------------------------------------------------------------ 

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

Assim, face ao exposto, propõe-se que seja autorizado: -------------- 

A redução de 50% no preçário de ingresso no MACNA, nos dias que medeiam 

entre o encerramento e inauguração das exposições (de 20 a 30 de 

novembro). --------------------------------------------------------- 

- O encerramento do museu no dia 30 de novembro, até à hora do evento 

de inauguração. ----------------------------------------------------- 

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

Chaves, 4 de novembro de 2019 -------------------------------------- 

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

Agostinho Pizarro --------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, 

ENG. CARLOS FRANÇA DE 05.11.2019. ----------------------------------- 

Visto. Concordo. A consideração Superior. -------------------------- 

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

DE 2019.11.05. ------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 
 
1. AGRUPAMENTO EUROPEU DE COOPERAÇÃO TERRITORIAL EUROCIDADE CHAVES-

VERIN (EUROCIDADE CHAVES-VERIN, AECT). -  REFORÇO DA CONTRIBUIÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA PARA O ANO DE 2019. PROPOSTA Nº 101/GAP/2019. -------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial 

Eurocidade Chaves-Verin (Eurocidade Chaves-Verín, AECT), cujos membros 

são o Município de Chaves e o Ayuntamiento de Verin, foi constituído 

ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1082/2006, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 5 de julho de 2006, que regula a constituição de 

Agrupamentos Europeus de Cooperação Territorial, visando a cooperação 

territorial – transfronteiriça, transnacional e inter-regional – no 

intuito de reforçar a coesão económica e social no território da União 

Europeia; ---------------------------------------------------------- 

2. Considerando que em conformidade com o disposto no ponto n.º 1 do 

artigo 5º do supramencionado Regulamento, os Agrupamentos Europeus de 

Cooperação Territorial adquirem personalidade jurídica no dia do 

registo ou da publicação, consoante o que ocorrer primeiro, dos seus 
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Estatutos, nos termos da lei nacional aplicável no Estado-Membro onde 

o AECT tiver a sua sede, no caso específico, em Espanha; ------------ 

3. Considerando que em 26 de julho de 2013, foi publicada no “Boletin 

Oficial del Estado (BOE)” a Resolução de 17 de julho de 2013, da 

“Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperacion” a qual procedeu ao registo dos Estatutos da Eurocidade 

Chaves-Verin, AECT no Registo de Agrupamentos Europeus de Cooperação 

Territorial; ------------------------------------------------------- 

4. Considerando que ao abrigo do n.º 1, do artigo 33º dos Estatutos 

da Eurocidade Chaves-Verin, AECT, o financiamento da Eurocidade 

Chaves-Verin, AECT é assegurado pelas contribuições anuais, ordinárias 

e extraordinárias, dos seus membros e por subsídios ou outras dotações 

financeiras que estes lhe concedam; --------------------------------- 

5. Considerando que de acordo com o preceituado no n.º 2, do artigo 

32º, dos referidos estatutos, a contribuição anual dos seus membros, 

no caso, Município de Chaves e Concello de Verin, será fixada em 

Assembleia Geral, com base na despesa estrutural anual e na previsão 

de despesa com a conceção e a programação de atividades e ações, ----  

6. Considerando que em reunião executiva da Eurocidade Chaves-Verin 

- AECT, realizada no passado dia 24/09/2019, na sua sede, sita em 

Feces de Abaixo, foi evidenciada a necessidade de reforço, mediante 

uma contribuição extraordinária, para 2019, no valor de 25.000,00 

(vinte e cinco mil euros), sendo certo que, nos instrumentos de gestão 

financeira em vigor, para 2019, o Município havia aprovado uma 

contribuição ordinária anual de 100.000,00€, já pagos à AECT em duas 

prestações iguais de 50.000,00€, em 14/03/2019 e 12/08/2019; -------- 

7. Considerando que, na aludida reunião executiva da AECT, veio a 

ser deliberada a contribuição extraordinária de 50.000,00€, a liquidar 

até final do corrente ano, a cargo do Município de Chaves, enquanto 

membro da AECT; ----------------------------------------------------- 

8. Considerando, ainda, que ao abrigo da alínea aaa), n.º 1, artigo 

33º, do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, compete à Câmara 

Municipal deliberar sobre a participação do município em projetos e 

ações de cooperação descentralizada, designadamente no âmbito da União 

Europeia. ---------------------------------------------------------- 

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

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

enunciadas, tomo a liberdade de propor ao executivo municipal o 

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

a) Que seja aprovada a transferência da quantia de € 25.000,00€ 

(vinte e cinco mil euros) para a Eurocidade Chaves-Verin, AECT, a 

título de reforço da contribuição extraordinária para o exercício de 

associado, a qual deverá ser paga numa única tranche, até final do 

corrente ano; ------------------------------------------------------- 

b) Que seja dado conhecimento do teor da decisão administrativa 

tomada à entidade peticionária; ------------------------------------- 

c) Que a presente proposta tenha cobertura através da rubrica 

orçamental da despesa 06 02 03 05 03 02; ---------------------------- 

d) Que, caso a presente proposta venha a merecer acolhimento por 

parte do executivo municipal, a mesma seja publicitada nos termos do 

artigo 56º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; ------- 

e) E por último, em caso de aprovação da presente proposta, que a 

mesma seja remetida à Unidade Flexível de 2.º Grau de Gestão Financeira 

para ulterior operacionalização. ------------------------------------ 

Chaves, 23 de outubro de 2019 --------------------------------------- 

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

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



                                                                F. 99 

                                                                  _____________________ 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção da 

Vereadora do Partido Social Democrata, Senhora Dra. Maria Manuela 

Pereira Tender, aprovar a proposta. Proceda-se em conformidade com o 

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

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

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 2. -- 

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

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 3. -- 

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

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

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

 

 

3.3. RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO – PROJETO DE ESPECIALIDADES 

- PROCESSO N.º 422/19 – JORGE JOSÉ PEREIRA CARVALHO – RUA 25 DE ABRIL 

E TRAVESSA DOS MANOS (MANAS) – SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO N.º 

387/DSCH/19, DA DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, DA ARQ. 

SOFIA COSTA GOMES, DATADA DE 25 DE OUTUBRO DE 2019. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

O Sr. JORGE JOSÉ PEREIRA CARVALHO e o Sr. ÓSCAR JOSÉ PEREIRA DE 

CARVALHO, na qualidade de proprietários, apresentam por intermédio do 

requerimento n.º 1865/19 os projetos de especialidades com vista a 

obtenção da Licença de Obras, de reconstrução e ampliação de edifício, 

situado na rua 25 de Abril (antiga rua 28 de Maio) e Travessa das 

Manas (antiga travessa dos Manos) n.º 22-24 e n.º 18, freguesia de 

Santa Maria Maior, em Chaves. --------------------------------------- 

1.1 ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

Por deliberação da Câmara Municipal datada de 5/08/2019 foi aprovado 

o projeto de arquitetura por intermédio do requerimento n.º 1140/19. 

Foi então concedido um prazo de seis meses para serem apresentados os 
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projetos das especialidades referidos no n.º 16 do anexo I, da Portaria 

n.º 113/2015, de 22 de abril. --------------------------------------- 

1.2 INSTRUÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o disposto do artigo 13.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. --------------------------------------- 

 Projeto de estabilidade; -------------------------------------- 

 Fatura da luz; ------------------------------------------------ 

 ITED - Projeto de infraestruturas de telecomunicações em 

edifícios; --------------------------------------------------------- 

 Projeto de redes prediais de abastecimento de água; ----------- 

 Projeto de rede prediais de águas residuais; ------------------ 

 Projeto de drenagem de águas pluviais; ------------------------ 

 ANPC - Ficha de segurança contra incêndios; ------------------- 

 Solicita a dispensa do projeto de instalação de gás ao abrigo do 

n.º 2, do art.º 3.º do DL 97/2017 de 10 de agosto; ------------------ 

 Projeto de comportamento térmico; ----------------------------- 

 Projeto acústico; --------------------------------------------- 

(acompanhada dos respetivos termos de responsabilidade e inscrições 

nas respetivas ordens profissionais) -------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NO REGIME JURÍDICO ---------------------- 

O processo apresentado refere-se a um licenciamento de uma operação 

urbanística de edificação, de acordo com a alínea d), do artigo n.º 

4, do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), Decreto-Lei 

n.º 555/99 de 16 de Dezembro e ulteriores alterações. -------------- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER -------------------------------------- 

3.1 Os projetos de especialidades foram apresentados sob o 

requerimento n.º 1558/19, estão corretamente instruídas e de acordo 

com o estipulado no ponto 4.º do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99 

de 16 de Dezembro e ulteriores alterações e conforme estabelecido no 

anexo 1 (a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º), da Portaria n.º 

113/2015 de 22 de abril. ------------------------------------------- 

3.2. PARECERES INTERNOS -------------------------------------------- 

3.2.1. Consultada a Divisão de Aguas e Resíduos Municipal, emitiu 

parecer a 24/10/2019, sobre o projeto de abastecimento de águas, de 

águas pluviais e águas residuais, deverá ser anexada cópia do parecer; 

3.2.2. Consultado o Gabinete de Arqueologia, efetuou parecer técnico 

n.º 349/DSCH/2019, 08/10/2019. O respetivo parecer deve ser dado a 

conhecimento ao requerente anexando uma cópia. ---------------------- 

3.3. CALCULO DAS TAXAS PARA EMISSÃO DA LICENÇA: --------------------- 

3.3.1 O cálculo das taxas teve em conta área bruta de reconstrução e 

os respetivos usos do edifico, ou seja a alteração de cinco frações 

para onze frações, de acordo com as peças desenhadas e no quadro 

síntese apresentado: ------------------------------------------------ 

ÁREA BRUTA DE RECONSTRUÇÃO   

Andar Utilização Proposta Existente Utilização Proposta Proposto Diferença 

Piso 1:  1 Comércio  162,00 m2 2 Comércios 162,00 m2 0,00 m2 

Piso 2:  
2 Escritório 

(serviços) 
174,70 m2 

3 Apartamentos, um 

T0, um T1 e um T2 
174,70 m2 0,00 m2 

Piso 3 1 Apartamentos  171,00 m2 
3 Apartamentos, um 

T0, um T1 e um T2 
171,00 m2 0,00 m2 

Piso 4 

(recuado):  
1 Apartamento 140,80 m2 

3 Apartamento, um T0 

e dois T0 
150,80 m2 10,00 m2 
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TOTAL 648,50 m2  658,50 m2 10,00 m2 

Área bruta de construção do existente = 648,50 m2 ------------------- 

Área bruta de construção intervencionada (piso 1+piso 2+piso 3+piso 

4) = 648,50 m2 ------------------------------------------------------ 

Total de ampliação = 10,00 m2 --------------------------------------- 

3.3.2 As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela 

Realização de Operações Urbanísticas, que importam no montante de 

1.828,10 € (mil e oitocentos e vinte e oito euros e dez cêntimos), 

correspondentes às taxas de licenciamento do edifício, conforme o a 

seguir descriminado: ------------------------------------------------ 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
1 66,80 € 66,80 € 

n.º 14 Alteração das fachadas dos edifícios licenciados com a 

abertura, ampliação, ou fechamento de vãos de e janelas 

portas ou janelas por m2, acresce ao valor referido em 

1., por m2 

0 5,55 € 0,00 € 

n.º 15 Reconstrução ou alteração, acresce ao valor referido em 

1., por m2 
      

a) 
 Por metro quadrado da área de intervenção 648,50 2,20 € 1426,70 € 

b) 
 Por cada fração acrescida 4 2,20 € 8,80 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 24 12,20 € 292,80 € 

n.º 17 
Emissão de aditamento ao alvará 0 39,85 € 0,00 € 

n.º 18 
No caso do aditamento gerar aumento de área bruta de 

construção, acresce por cada m2 adicional 

10 3,30 € 33,00 € 

  TOTAL      1.828,10 € 

 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 23.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 ao abrigo do regime de licenciamento de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 23 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, estes serviços técnicos são do 

entendimento que o processo está em condições que se delibere deferir 

o pedido apresentado condicionado ao parecer da DRCN, a que se fez 

referência e reconhecer que se encontram preenchidos os requisitos 

legais que permitem a aprovação do pedido de licenciamento das obras 

patenteadas no projeto condicionado aos pareceres internos 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 

licenciamento de obras de reconstrução e ampliação de edifício 

destinado a habitação e comércio, deverá o interessado, em 

conformidade com o artigo 76.º do Decreto-lei 555/99 de 16 de Dezembro, 

e ulteriores alterações, o requerente dispõe de um prazo de um ano 
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para apresentar nestes serviços os elementos constantes do ponto 1, 

do artigo 3.º, da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de Março, para que se 

possa emitir o respetivo alvará de obras de edificação. -------------

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

2019/10/25 --------------------------------------------------------- 

SOFIA TENREIRO ATAIDE COSTA GOMES – ARQ. ---------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 29.10.2019.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.4. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - PROCESSO N.º 120/11 – MARIA AURORA 

VIEIRA COUTO – RUA DA TRINDADE/RUA BISPO IDÁCIO – SANTA MARIA MAIOR – 

INFORMAÇÃO N.º 394/DSCH/19, DA DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO 

HISTÓRICO, DO ARQ. ANTÓNIO MALHEIRO, DATADA DE 4 DE NOVEMBRO DE 2019.- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 ------------------------------------------------------------------ 

Após o licenciamento de obras de alteração/ampliação de um prédio 

situado na esquina da Rua da Trindade, 7, com a Rua Bispo Idácio, em 

Chaves, destinadas a regularizar e corrigir obras executadas 

ilegalmente nesse prédio, verificou-se que o prazo de um ano a contar 

da notificação do ato de licenciamento para ser solicitada a emissão 

do respetivo alvará, se esgotou sem que aquela emissão tenha sido 

requerida, e que também não foi solicitada a prorrogação desse prazo. 

Foi então elaborada a informação n.º 230/DSCH/2019 onde se propunha 

que fosse declarada a cessação do licenciamento referidas obras de 

alteração/ampliação. Essa informação foi submetida à reunião de 5 de 

agosto de 2019 do executivo municipal, que deliberou concordar com a 

proposta apresentada. ----------------------------------------------- 

2 ------------------------------------------------------------------ 

Decorreu, entretanto, o prazo de 10 dias que foi concedido à 

requerente, ao abrigo do disposto no artigo 121.º e seguintes do Código 

do Procedimento Administrativo (CPA), para esta dizer, por escrito e 

num prazo não superior a 10 dias, o que se lhe oferecer sobre o sentido 

de decisão aprovado. Nesse período não deu entrada nestes serviços 

nenhum documento enquadrável no atrás descrito. --------------------- 

Sobre este assunto foram produzidas, pela Divisão de Salvaguarda do 

Centro Histórico a informação n.º 361/DSCH/2019 e, posteriormente, 

pela Divisão de Administração e Fiscalização a informação/proposta n.º 

256/DAF/FISC/2019. ------------------------------------------------- 

3 ------------------------------------------------------------------ 

Nestas circunstâncias, e nos termos do proposto na alínea a) do 

capítulo III da referida informação/proposta da DAF, propõe-se que o 

presente processo seja submetido a deliberação de Câmara Municipal com 

vista a ser declarada a caducidade, de forma definitiva, deste 

processo, nos termos do n.º 2 do artigo 71.º do RJUE. O titular do 

processo em causa deverá ser notificado da decisão que vier a ser 

tomada pelo executivo municipal. ------------------------------------ 

Sequencialmente deverá o presente processo ser remetido à Divisão de 

Administração e Fiscalização, com vista a dar execução ao proposto nas 

alíneas b) a d) do capítulo III da atrás referida informação/proposta 

da DAF. ------------------------------------------------------------- 

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



                                                                F. 103 

                                                                  _____________________ 
 

Chaves, 4 de novembro de 2019 -------------------------------------- 

O técnico superior ------------------------------------------------- 

(António J. P. Malheiro Rodrigues)---------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 04.11.2019.------------------------------------------------ 

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. SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA – 

PROCESSO N.º 730/19 – AGÊNCIA ISA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS – 

ALAMEDA DO TABOLADO, ED. CALDAS, BL. 3, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR 

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

ENG.ª MARIA JOÃO CHAVES DATADA DE 25.10.2019. ----------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

Vem a administração do Condomínio do Ed. Caldas Bloco 3 por 

requerimento nº 2267/19 completar o pedido inicialmente formulado  por 

requerimento nº2020/19  processo n.º 586/19, e solicitar o 

licenciamento  de ocupação da via publica numa área de 42m2   e pelo 

período de 15 dias de forma a promover o acompanhamento da obra de 

substituição de telhado (de acordo com documento anexo ao processo)-- 

2. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO------------------------------- 

2.1. As obras em causa de substituição de telha será   nos termos do 
artigo 6 do RJUE isentas de licença --------------------------------- 

2.2. O pedido de ocupação de via publica com a colocação de andaimes 
é sujeita a licença nos termos do artigo 47º e seguintes do RMUE.---- 

3. ANALISE ------------------------------------------------------- 

3.1. Pelos elementos apresentados é referenciado a substituição de 
telha de cobertura que se depreende idêntica ao original donde se 

considera ainda que são obras isentas de controlo prévio nos termos 

do nº1 do artigo 6 do RJUE No entanto desde já se esclarece, de novo, 

o requerente que as alterações que impliquem modificações na estrutura 

de estabilidade forma das fachadas e da forma dos telhados, são obras 

que carecem de controlo prévio.-------------------------------------- 

3.2. No referente à ocupação de espaço publico verifica-se que pelo 
requerimento nº2267/19 são apresentados elementos instrutórios e 

esclarecimentos de forma a poder ser elaborada analise da pretensão. 

Verifica-se, agora, uma preocupação pelo conveniente resguardo da 

obra, com salvaguarda da circulação pedonal na galeria do prédio. A 

zona de trabalho ficará na zona frontal ao edifício em passeio e 

estacionamento sem condicionar contudo o transito automóvel. Far-se-á 

ainda o correto encaminhamento dos seus resíduos.-------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Dado que a ocupação de via publica  visa garantir o bom funcionamento 

da obra  ( no caso vertente isenta de controle prévio)  e que a mesma 

não prejudica  a circulação de pessoas e o trânsito automóvel 

considera-se e nos termos do capitulo V  do RMUE(regulamento municipal 

de urbanização e edificação), que o pedido está em condições de ser 

deferido, devendo no entanto ser garantidas as condições acima 

referenciadas  e que o respetivo titulo  fique condicionado ao  

pagamento das taxas devidas  que de seguida se descriminam:---------- 

 

  Descrição Un. Taxa Valor 
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Capítulo 

V OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL POR MOTIVO DE OBRAS     

Artigo 

83.º Ocupação da via pública por motivo de obras       

n.º 1 
Tapumes ou outros resguardos:       

a) 
Por cada período de 30 dias ou fração 1 4.55 € 4.55 € 

b) 
Por metro quadrado ou fração de superfície da via pública 42 5.10€ 214.20€ 

  TOTAL      218.75 € 

 

Considera-se ainda que deverá o processo tramitar para o sector de 

fiscalização de forma a dar o cabal cumprimento ao teor do ponto 1 e 

2 do artº 93 do RJUE. ----------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 04.11.2019:--------------- 

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 conducente ao deferimento do pedido de ocupação do 

espaço do domínio público reportado neste documento, com vista à 

substituição da telha da cobertura de um edifício de habitação 

colectiva e comércio, sito na alameda do Tabolado, Edifício Caldas-

Bloco 3, em Chaves, nos termos e para os efeitos prescritos no item 

“4 – Proposta de Decisão”, deste documento.-------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 04.11.2019.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.6. OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE ANEXO, 

PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 276/09 – FAUSTO FRANCISCO LAMEIRAS 

PINTO FERNANDES – LUGAR DE LAROUCO, OUCIDRES, FREGUESIA DE PLANALTO 

DE MONFORTE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 28.10.2019. ------ 

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 1489/19, referente ao processo n.º 

276/09, o Sr.º Fausto Francisco Lameiras Pinto Fernandes, na qualidade 

de proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de ampliação1 de uma habitação unifamiliar e da construção2 

de anexo de apoio, localizados no lugar do Larouco - Oucidres, União 

das freguesia de Oucidres e Bobadela no concelho de Chaves.---------- 

1.2-De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 399,00 m2, está inscrito 

na matriz rústica com o n.º 351 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 993/20090608, da freguesia de Oucidres.------------ 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

                                                           
1 «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; --------------------------------------------------------- 
2 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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2.1- Alvará de obras de construção N.º 162/10, para construção de uma 

habitação unifamiliar de cave e r/chão, com a área de 187,75 m2.----- 

2.2 – Alvará de Autorização de Utilização N.º 49/11, para habitação 

unifamiliar.-------------------------------------------------------- 

2.3- Despacho 37/GAP/2019 - Ordem de Demolição.---------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e no n.o 15 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 da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

- 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 consulta à escala 1:10.000;------------------------------ 

- 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 1:250;--------------------------- 

- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à 

escala de 1: 200;---------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões, 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;------------------------------------------- 

- Certificado Energético e Declaração de isenção de emissão de pré-

certificado energético;--------------------------------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores;------------------------------------ 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Declaração de isenção de projeto acústico; ------------------------  

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 e construção de 

habitação e anexos, respetivamente.---------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 
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4.2.1- De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 35 A, o terreno está inserido em espaço de classe 1 – 

espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados.---- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação (doravante designado RMUE).- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização da ampliação de uma habitação 

unifamiliar de cave e r/chão, com a área bruta de construção de 285,83 

m2 e de um anexo com a área de 26,28 m2. ---------------------------- 

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 2019-10-03, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”64/2019”, 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- Respeita o índice de construção estabelecido para o local, que é 

nestes casos de 0,8 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área 

do terreno x índice de construção) = 399,00 m2 x 0,80 m2/m2 = 319,20 m2 

(máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza uma 

área bruta de construção de 312,11 m2, o que implica um índice de 

construção de 0,78 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de utilização do local).- 

5.5- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação 

unifamiliar, há a referir que se enquadra no disposto na alínea a), 

do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018.---------------------------------------------------------- 

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 

98,24 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 

406,85 euros.------------------------------------------------------- 

7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 505,09 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 
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na 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.----------------------------- 

8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público 

pavimentado a betuminoso, possui ligação á rede pública de água e 

esgotos.------------------------------------------------------------ 

8.4- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, respeita o disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------- 

8.5- Da vistoria prévia realizada, para efeitos de legalização de 

obras de construção, resultou parecer, no sentido de não haver 

necessidade de obras de correção e/ou adaptação na habitação 

unifamiliar e anexo, 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 se trata de um pedido de legalização das obras 

de ampliação e construção, propõe-se, que o processo seja encaminhado 

para a Divisão de Administração e Fiscalização, para os fins tidos por 

convenientes.------------------------------------------------------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (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 98,08 m2;------------------------ 

- Anexo com a área de 26,28 m2;-------------------------------------- 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 
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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)   124,36 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 = 98,24   € 

 

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 

98,08 m2 3,30 € 323,66 € 

n.º11 
Anexo de apoio 26,28 m2 1,05 € 27,59 € 

Art.76,n.º6 
Vistoria  55,60€ 55,60 € 

  TOTAL      406,85 € 

 

 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 98,24 € + 406,85 € = 505,09 €--------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 05.11.2019:--------------- 

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 (ampliação de uma habitação 
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unifamiliar e edificação de um anexo de apoio à mesma, sita no Lugar 

do Larouco, da aldeia de Oucidres) 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 no item “9 – 

Proposta de Decisão”, deste documento. Assinala-se que no alvará de 

autorização de utilização a emitir, deverá constar a menção expressa 

de que as edificações a que respeita foram objecto de legalização.--- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 05.11.2019.------------------------------------------------ 

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 REDE DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS EM INFRAESTRUTURAS 

EXISTENTES, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO – PROCESSO N.º 815/19 – NOS 

COMUNICAÇÕES, S.A. – AV. DO ESTÁDIO E AV. GENERAL RIBEIRO DE CARVALHO, 

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 

25.10.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão-------------------------------------------------------- 

A NOS COMUNICAÇÕES, S.A., apresenta sob requerimento n.º2302/19, na 

qualidade de requerente vem solicitar a obtenção da autorização de 

ocupação de espaço público, com a instalação de redes de comunicações 

eletrónicas nas infraestruturas existentes, com ocupação da via 

publica para execução dos mesmos. A previsão para a realização dos 

trabalhos é de 1 dia.------------------------------------------------ 

Assim, comunica a esta edilidade que pretende efetuar a realização dos 

trabalhos acima referidos, na seguinte via da cidade de Chaves:------ 

Freguesias Localização/Arruamentos 

Cabo de fibra otica 

Extensão (ml)  

CVP 

(unidades) 

Santa Maria Maior 

 Av. General Ribeiro de Carvalho e 

Av. do Estádio 160 

0 

 

II-Enquadramento da pretensão---------------------------------------- 

2.1-No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal----------------------------------------------------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1 do artigo 33º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo 

do Domínio Público Municipal.---------------------------------------- 

2.2-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)--------- 

                                                           
3 Artigo 3º. Licença Municipal -------------------------------------- 

1. A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

excepção do disposto no artigo 13º. do presente Regulamento e dos 

casos de isenção expressamente previstos. --------------------------- 

2. A instalação e funcionamento das infra-estruturas das empresas que 

oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas estão sujeitos 

ao procedimento estabelecido nos artigos 35º e 36º, do Decreto – Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo 

Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, com as devidas adaptações. - 
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A instalação de de redes de infraestruturas aptas ao alojamento de 

comunicações eletrónicas, está sujeita a licença administrativa nos 

termos do disposto na alínea i) do nº 2 do artigo 4º do RJUE.-------- 

2.3-No Regime aplicável à construção de infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações eletrónicas, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 92/2017, de 31/7.------------------------------------- 

As obras de infraestruturas, pretendidas pela interessada têm 

enquadramento legal nos termos do disposto no artigo 13º do Decreto-

Lei nº 92/2017, de 31/7.--------------------------------------------- 

III – Considerações da proposta de decisão--------------------------- 

Para cumprimento do solicitado e da análise efetuada, verifica-se que 

a intervenção consiste na instalação de redes de comunicações 

eletrónicas em infraestruturas existentes, ocupando a via pública.--- 

Dado tratar-se de uma instalação em infraestruturas existentes, julga-

se salvo melhor opinião, não ser necessária a prestação de caução, em 

virtude de não ir executar obras de construção civil, apenas vai 

instalar cabos nas infraestruturas existentes.----------------------- 

O processo n.º 815/19 está devidamente instruído, face ao disposto no 

artigo 4º4 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal.-------------------------------------------------- 

Considerando que a execução dos trabalhos – instalação redes de 

comunicações eletrónicas em infraestruturas existentes, com ocupação 

da via publica- é proibida a interferência nas redes existentes, 

conforme o preceituado no n.1 do artigo 15.5º Regulamento de Obras e 

Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal.------------------- 

Informa-se que quaisquer danos provocados durante a execução dos 

trabalhos, deverão ser substituídos ou reparados com a maior brevidade 

possível.----------------------------------------------------------- 

                                                           
4 Artigo 4º Instrução do pedido de licenciamento -------------------- 

1. O pedido de licenciamento é dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal de Chaves, sob a forma de requerimento e é instruído com os 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

a) Planta de localização; ------------------------------------------- 

b) Projecto da obra a efectuar, apresentado em quadruplicado; ------- 

c) Declaração e termo de responsabilidade dos técnicos autores dos 

projectos; --------------------------------------------------------- 

d) Plano de segurança da obra que incluirá, sempre que necessário, 

plano de alteração da circulação rodoviária; ------------------------ 

e) Orçamento correspondente ao valor da obra a efectuar. ------------ 

2. No requerimento previsto no número anterior deverão 

obrigatoriamente constar: ------------------------------------------- 

a) O prazo previsto para a execução dos trabalhos; ------------------ 

b) O faseamento dos trabalhos, quando se justifique; ---------------- 

c) A data do início e conclusão da obra. ---------------------------- 

b) Tubagens: diâmetro e extensão; ----------------------------------- 

c) Armários: área e número de meses da ocupação.  ------------------- 

3. No caso em que seja exigível o prévio pagamento de taxas, o pedido 

de licenciamento deve ainda ser acompanhado das seguintes indicações: 

a) Pavimentos afectados: dimensões (comprimento e largura) e número 

de dias; ------------------------------------------------------------ 
5 Artigo 15º Proibição de interferência em outras redes ------------- 

1. Na execução dos trabalhos não é permitida qualquer interferência 

nas redes sob a responsabilidade de terceiras entidades, sem a prévia 

autorização destas. ------------------------------------------------- 
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Face ao exposto, salvo melhor opinião, não se vê qualquer inconveniente 

no deferimento do presente pedido de autorização/licença, propondo-se 

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

i) - Deve ser previamente informada a Divisão de Obras Publicas da 

data de início e da planificação dos trabalhos propostos. ----------- 

ii) – Deverá proceder ao pagamento de taxas correspondentes.--------- 

IV – Da Proposta em Sentido estrito---------------------------------- 

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 demais legislação supra referida, tomo a liberdade de sugerir que 

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

4.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo que seja praticada decisão consubstanciada 

no deferimento do pedido de licenciamento de instalação de redes de 

comunicações eletrónicas nas infraestruturas existentes.------------- 

4.2-Caso a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de licenciamento 

para ocupação do espaço de domínio público, o alvará de licença deverá 

ser emitido, no prazo de 30 dias, nos termos do nº 2 do artigo 7º do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, após a interessada proceder ao pagamento das taxas 

devidas.------------------------------------------------------------                                                                                                                                                  

V – Das Taxas Devidas pela Ocupação de espaço Publico---------------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

artigo 68 do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a aplicar no concelho 

de Chaves, foi efetivada de acordo com os seguintes mapas de medição:- 

 

OCUPAÇÃO DE SOLO 

  Descrição Un./ML Taxa Valor 

Capítulo I Serviços, Atividades e Licenciamentos Diversos    

Secção III 

Ocupação do Espaço Aéreo, solo 

e Subsolo de Domínio Publico e 

Privado Municipal       

ARTIGO 17º 

Pela apreciação do pedido de 

ocupação de espaço publico  1,00 55,60 € 

 

 

55,60 € 

ARTIGO 18º 

Pela emissão de licença de 

ocupação   do espaço  aéreo, 

solo e subsolo de domínio 

Municipal  1,00 11,10 € 

 

 

11,10 € 

Subsecção 

III Ocupação do Solo e Subsolo     
  

ARTIGO 21º 

Ocupação da Via Publica por 

motivos de obras     

  

 Alínea a) Por cada período de 30 dias  

           

1,00 
4,55 € 4,55 € 

  TOTAL      71,25 € 

 

 

VI – Considerações após a emissão do título-------------------------- 

Dê-se conhecimento da presente informação à Divisão de Obras Publicas 

dos trabalhos a levar a efeito pela NOS COMUNICAÇÕES, S.A., para 

fiscalização da obra.------------------------------------------------ 

Deverá, ainda dar-se conhecimento à Polícia de Segurança Pública de 

que a Av. General Ribeiro de Carvalho e Av. do Estádio, vai ser 

intervencionada, com a instalação de redes de comunicações eletrónicas 

em infraestruturas existentes, ocupando a via pública, e que a empresa 

dará conhecimento do início e prazo para a sua execução. ------------  
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Comunique-se à empresa NOS COMUNICAÇÕES, S.A., que no fim de cada ano 

civil, deverá apresentar em suporte informático devidamente 

georreferenciados ao Datum ETRS 89, nos termos do n.º 3 do artigo 136º 

do RMUE, a fim de ser remetido ao Sector de Sistemas de Informação 

Geográfica para efeitos de cadastro desta infraestrutura e para 

posterior cálculo da respetiva renda anual a ser paga pela empresa, 

de acordo com o disposto no nº8 do artigo 20º do Regulamento de Taxas 

de “Serviços, Atividades e Licenciamento Diversos.------------------- 

Informa-se ainda a empresa, que estas vias sofreram obras de 

requalificação, pelo que não poderão ser objeto de obra no subsolo, 

apenas instalação. -------------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 04.11.2019:--------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente sejam proferidos 

competentes despachos, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação conducente ao deferimento do pedido de ocupação de 

espaço do domínio público, com vista à passagem de cabos de rede de 

comunicações eletrónicas em infraestruturas existentes na Avenida 

General Ribeiro de Carvalho e na Avenida do Estádio, da cidade de 

Chaves, nos termos e para os efeitos expressos nos itens IV, V e no 

quarto parágrafo do item VI, deste documento, devendo de seguida serem 

encetados os procedimentos preconizados nos primeiro e segundo 

parágrafos deste último item.---------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 04.11.2019.------------------------------------------------ 

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

 

                                                           
6.3 — Os elementos indicados no número anterior (peças escritas e desenhadas) deverão também ser apresentados 

em suporte digital -------------------------------------------------------- 

— CD — nos seguintes termos: ---------------------------------------- 

c) O levantamento topográfico e a planta de implantação (obras de 

edificação) ou a planta de síntese (operações de loteamento e obras 

de urbanização) também deverão ser apresentadas no formato DWG 

(extensão dos arquivos da Autodesk), gravados na versão de AUTOCAD 

2000, de forma a compatibilizar -se com os principais aplicativos em 

uso na autarquia, incluindo software livre (Opensource), ou de código 

aberto, devendo ainda estar georreferenciados, com ligação à rede 

geodésica nacional, recorrendo ao Sistema de referência PT -

TM06/ETRS89, de acordo os parâmetros de projeção disponibilizados pela 

DGT no seu site na Web: ---------------------------------------------

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_

de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrest

rial_reference_system_1989_2; -------------------------------------- 

d) As plantas de Implantação/Síntese deverão ser elaboradas sobre 

levantamento topográfico, contendo ainda informação sobre a área 

envolvente da parcela, representando elementos físicos identificáveis 

no local e/ou edificações que permitam definir os parâmetros de 

edificabilidade; --------------------------------------------------- 

SIG — Levantamento topográfico e planta de implantação ou a planta de 

síntese (formato DWG); ---------------------------------------------- 
 

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2
http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2
http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2
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3.8. CONSTRUÇÃO DE 3 ARMAZÉNS, PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO 

N.º 786/19 – ESTÊVÃO VINHAIS CHAVES – LUGAR DO EXTREMO, UNIÃO DE 

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

DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª VICTÓRIA ALMEIDA 

DATADA DE 23.10.2019. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

Através do requerimento com registo de entrada nos serviços da Divisão 

de Gestão Territorial nº2216/19, datado de 2019/10/15, que deu origem 

ao processo nº786/19, o Sr. Estevão Vinhais Chaves, na qualidade de 

interessado, apresenta um pedido de informação prévia sobre a 

viabilidade de construção de três armazéns, a implantar no prédio a 

seguir identificado,  em área abrangida por PDM, nos termos do nº 1, 

do artigo 14º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, 

consagrado no DL 555/99 de 09/09 e ulteriores alterações,  

consubstanciada em “obras de construção de dois armazéns em regime de 

propriedade horizontal e mais um na parcela sobrante”, sito no Lugar 

de Extremo, da União das freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, 

concelho de Chaves.-------------------------------------------------- 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ------------------------------------------ 

A pretensão incide sobre o prédio rústico, situado em Extremo, composto 

de vinha e terra de Cultivo, com uma área total de 4980m2 e  área 

descoberta de 4980 m2, da União de freguesias de Santa Cruz/Trindade 

e Sanjurge,  registado na Conservatória do Registo Predial de Chaves, 

CCRP,  sob o número 95/19870609 e inscrito na matriz predial rústica 

da  referida freguesia sob o artigo nº1078, e tem as seguintes 

confrontações a Norte com João Batista, a nascente com Luís António 

Pires, a sul com Estrada Municipal e a Poente com Agostinho Alves 

Crespo e pela apresentação n.º645, de 2012/09/07, foi registada a 

aquisição do mesmo,  a favor de CFCH – Centro Funerário de Chaves, 

Lda., por compra.---------------------------------------------------- 

3. INSTRUÇÃO DO PEDIDO----------------------------------------------- 

Em resultado da análise aos elementos entregues, após consulta ao 

processo supra referenciado e em conformidade com o disposto no artigo 

9º do RJUE, na Portaria nº 113/15 de 22 de abril ( parte I e n.º9 da 

parte II, do anexo I) e em conformidade com o artigo 13.º do RMUE, 

considera-se que o processo se não se encontrava instruído com todos 

os elementos necessários ao procedimento em análise, designadamente 

não foram apresentados:---------------------------------------------- 

 Planta das infraestruturas locais e ligação às infraestruturas 

gerais;------------------------------------------------------------- 

 Planta de arranjos exteriores, a uma escala adequada e 

devidamente cotada, com a definição das infraestruturas viárias, 

consubstanciadas na definição dos espaços de aparcamentos 

pavimentados, com dimensão adequada às necessidades geradas pelas 

atividades a instalar, zonas de circulação automóvel, faixa contígua 

ao separador/muro de vedação, com uma largura máxima de 5m, dentro da 

parcela, espaço sobrante destinadas à implantação de espaços verdes, 

acompanhada de quadros com as medições das áreas respetivas;--------- 

 Termo de responsabilidade de técnico legalmente habilitado a 

subscrever projetos que ateste que a execução das obras de urbanização 

se conforma com o disposto no Regulamento Geral do Ruído, aprovado 

pelo Decreto –Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro;---------------------- 
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 Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e 

equipamentos acessíveis, acompanhado do termo de responsabilidade do 

seu autor que ateste que a execução da operação se conforma com o 

Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, desde que inclua tipologias 

do seu artigo 2.º---------------------------------------------------- 

 Declaração, do autor do levantamento topográfico, acompanhado de 

prova da inscrição válida do técnico em associação profissional;----- 

 Mais se refere, a confrontação a nascente, expressa quer na CCRP 

e na memória descritiva não se encontra compatibilizada com a observada 

nas peças desenhadas.------------------------------------------------ 

4. ENQUADRAMENTO NO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL------------------------- 

O terreno se encontra situado em área abrangida por Plano Diretor 

Municipal.---------------------------------------------------------- 

4.1. Enquadramento do pedido nos instrumentos de planeamento 

Territorial:-------------------------------------------------------- 

O terreno em causa, com uma área de quatro mil novecentos e oitenta 

metros quadrados, encontra-se inserido em espaços da classe 2 – espaços 

industriais e em espaços da Classe 4 – espaços agrícolas e florestais, 

parcialmente inserido dos domínios da Reserva Agrícola Nacional – RAN, 

de acordo com as plantas constituintes do Plano Diretor Municipal – 

PDM. No entanto a implantação proposta encontra-se fora da RAN - 

Reserva Agrícola Nacional. ------------------------------------------ 

4.2. Enquadramento do pedido em servidões e/ou restrições de utilidade 

pública:------------------------------------------------------------ 

Sobre o terreno impende uma restrição de utilidade pública, Reserva 

Agrícola Nacional, RAN, bem como a o local está abrangido pela servidão 

administrativa da rede viária EM 507, (a operação urbanística carece 

de parecer interno da Divisão de Projetos e Mobilidade, segundo a 

planta de condicionantes do Plano Diretor Municipal, folha nº34-A.--- 

5. ANÁLISE DO PEDIDO------------------------------------------------- 

É pretensão do interessado informação sobre a viabilidade de 

construção de dois armazéns em regime de propriedade horizontal e um 

terceiro em parcela sobrante, subentende-se resultado de uma operação 

de destaque. O local encontra-se ainda abrangido por “Espaços 

industriais”, em que as intervenções devem cumprir com o estipulado 

nos artigos 27º a 29º, da seção III, do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal, PDM.----------------------------------------------------- 

5.1. Relativamente ao alinhamento, da fachada virada à via que 

confronta com a parcela, é inferior a 30m e em simultâneo, o 

polígono de base para implantação, não salvaguarda um afastamento 

mínimo de 30m ás linhas limite do espaço industrial consideradas em 

planta de ordenamento, neste contexto a pretensão não garante o 

cumprimento dos parâmetros urbanísticos previstos nas alíneas b) e c), 

do n.º 2, do artigo 28.º da Secção III (Espaços industriais) do 

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

5.2. Quanto ás ligações com a estrada, de acordo com a planta de 

implantação proposta, à escala 1:500 apresentada, verifica-se que ao 

longo da mesma o muro/separador não transponível, possui mais de duas 

ligações em desconformidade com o disposto na alínea b), do n.º 3, do 

artigo 28.º do Regulamento do PDM.----------------------------------- 

5.3. De referir que o interessado, subentende-se também manifesta a 

intensão de um destaque de uma parcela, se for levada por diante tal 

pretensão, a mesma será objeto de futura análise. ------------------- 

6. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

6.1 De acordo com o referido nos pontos 5.1 e 5.2 do título anterior, 

salvo melhor opinião, propõe se emissão de parecer desfavorável ao 
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pedido de viabilidade, ao abrigo da alínea a), do nº 1, do artigo 

24.º, do DL nº 555/99, de 16 de Dezembro e alterações subsequentes e 

que se proceda à audiência prévia dos interessados, nos termos do 

artigo 121.º do DL n.º 4/2015, de 7 de janeiro ( Código do Procedimento 

Administrativo). --------------------------------------------------- 

6.2. Por último dever-se-á notificar o proprietário sobre o pedido de 

abertura do procedimento, em referência, conforme previsto no n. º4, 

do artigo 14.º, do RJUE.--------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 23.10.2019:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados nas 

alíneas 5.1 e 5.2, do item “5. Análise do Pedido” do presente 

documento, sou a propor que seja superiormente proferido competente 

despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar uma 

deliberação conducente à emissão de um projecto de decisão 

administrativa consubstanciando uma informação desfavorável 

relativamente ao pedido de informação prévia em causa (edificação de 

três armazéns, a situar no Lugar do Extremo, da União de Freguesias 

de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge). Neste contexto, e após adopção do 

projecto de decisão antes proposto, dever-se-á notificar o requerente, 

nos termos e para os efeitos do preceituado no art.º 121.º e seguintes, 

do Código de Procedimento Administrativo, para, querendo, vir a 

processo, num prazo de 10 dias, dizer o que se lhe oferecer sobre o 

sentido provável da decisão acima anunciada.------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 24.10.2019.------------------------------------------------ 

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. PEDIDO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE GÁS – PROCESSO 

N.º 800/19 – DURIENSEGÁS, S.A. – ESTRADA DO CANDO, FREGUESIA DE VALE 

DE ANTA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 24.10.2019. --------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- Antecedentes----------------------------------------------------- 

Por despacho da Secretária de Estado Adjunta do Ministério da Economia 

de 19 de julho de 2002, nos termos do nº 1 do artigo 13º do Decreto - 

Lei nº 374/89, de 25/10, alterado pelo Decreto-Lei nº 8/200, de 8/2, 

foi conferida à empresa DURIENSEGÁS – Sociedade Distribuidora de Gás 

Natural do Douro, S.A, a licença para exploração de uma rede autónoma 

do Pólo de Consumo de Chaves – Licença para Exploração Nº RLA/01.---- 

Nos termos do Contrato de Licença entre o Estado Português e a 

Duriensegás, S.A, e tendo em conta o disposto no nº 1 do artigo 13º 

do Decreto -Lei nº 374/89, de 25 de Outubro, com a redação que lhe foi 

conferida pelo Decreto- Lei nº 8/2000, de 8 de Fevereiro, compete à 

Licenciada a Implantação e Exploração das Infraestruturas 

correspondentes á rede de distribuição.------------------------------ 

O objeto social da sociedade anónima supra referida consiste no 

aprovisionamento e na distribuição de gás natural e outros gases 

combustíveis canalizados em regime de serviço público, incluindo a 

construção e exploração de redes locais autónomas de distribuição e o 

aprovisionamento dessas infraestruturas e equipamentos para outras 
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utilizações compatíveis, bem como o exercício de todas as atividades 

direta ou indiretamente relacionadas sem prejuízo do cumprimento das 

demais obrigações expressas na lei.---------------------------------- 

A Taxa de Ocupação do Subsolo no Setor do Gás Natural resulta da 

publicação da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, que permitiu a 

criação de taxas direcionadas para a utilização e aproveitamento de 

bens do domínio público e privado municipal. Desta forma, foi dado um 

enquadramento legal da cobrança de taxa pela ocupação do subsolo às 

concessionárias de distribuição de gás.------------------------------ 

A DURIENSEGÁS – Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Douro, S.A, 

possui garantia bancaria n.º GAR/08304205, a favor da Camara Municipal 

de Chaves, no valor de 30 800,00 euros, por forma a garantir a 

empreitada de “rede de ramais de gás natural no concelho de chaves”, 

responsabilizando-se pela entrega de quaisquer importâncias que se 

tornem necessárias, até ao valor da garantia, se aquela entidade sua 

afiançada, por falta do cumprimento do seu contrato ou quaisquer 

compromissos assumidos em consequência do mesmo, com elas não entrar 

em devido tempo. ---------------------------------------------------- 

II-Pretensão-------------------------------------------------------- 

A Duriensegás-Sociedade Distribuição de Gás Natural do Douro, S.A., 

através do requerimento n.º 2248/19, vem solicitar a construção de 

Rede de Distribuição de Gás Natural numa extensão aproximada de 2 

572,00 ml.---------------------------------------------------------- 

III – Localização da Rede de Distribuição---------------------------- 
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Localização/Arruamentos Extensão (ml) 

Rua 25 de Abril, Rua de Santo António, Estrada do Cando  2 572,00 

IV- Enquadramento Urbanístico---------------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------- 

De acordo com as localizações constantes no processo, insere-se de 

acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, na Classe 1- 

Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na Categoria 1.3- Outros Aglomerados. 

4.2 Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação---------------------------------------------------------- 

4.2.1- No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)------ 

A construção dos ramais de gás, nos arruamentos supra referidos, estão 

isentos de controlo prévio, enquadra-se no preceituado na alínea 

enquadra-se no preceituado na alínea e) do n.º 1 do artigo 7º7 do Dec-

Lei 136/2014, de 9 de Setembro - Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE).-------------------------------------------------- 

4.2.2- No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal--------------------------------------------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1   do artigo 3º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo 

do Domínio Público Municipal.---------------------------------------- 

V – Análise Processual----------------------------------------------- 

De acordo com o artigo 7º, nº 1 alínea e) do Decreto -Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº 

136/2014, de 9 de setembro, estão isentas de controlo prévio/ licença 

ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os trabalhos 

promovidos por entidades concessionárias de obras ou serviços 

públicos, quando se reconduzam à prossecução do objeto da concessão;- 

No entanto, de acordo com, nº 2 do artigo 7º8do Decreto -Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº 

                                                           
7 Artigo 7.º Operações urbanísticas promovidas pela Administração 

Pública ------------------------------------------------------------ 

1 — Estão igualmente isentas de controlo prévio --------------------- 

e) As obras de edificação ou de demolição e os trabalhos promovidos 

por entidades concessionárias de obras ou serviços públicos, quando 

se reconduzam à prossecução do objeto da concessão; ----------------- 
8 2 — A execução das operações urbanísticas previstas no número 

anterior, com exceção das promovidas pelos municípios, fica sujeita a 
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136/2014, de 9 de setembro, apesar de estar isentas de controlo prévio/ 

licença ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os 

trabalhos promovidos por entidades concessionárias de obras de 

serviços públicos, ficam sujeitas a parecer vinculativo da Camara 

Municipal.---------------------------------------------------------- 

A pretensão enquadra-se, ainda, no disposto no nº 1 do artigo 2º do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, as obras e trabalhos, necessários à construção, alteração, 

substituição, manutenção ou reparação de redes elétricas e outras no 

concelho de Chaves.-------------------------------------------------- 

Assim, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 3.º9 Regulamento de 

Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal, os trabalhos 

a realizar no subsolo do domínio público municipal do concelho de 

Chaves, carece de licença municipal, devendo estar instruído ainda com 

os elementos constantes no artigo 4.º10 do retrocitado diploma. ----- 

A pretensão, construção de rede de distribuição de gás natural numa 

extensão de 2 572,00 ml, não se enquadra no n.º1 do artigo 13.º do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, isto é  não respeita a ocupação de espaço público, por 

intervenção, no máximo de 10,00 m e com duração inferior a uma semana, 

pelo que carece de licenciamento municipal.-------------------------- 

O processo em causa encontra-se instruído nos termos da legislação em 

vigor com as necessárias adaptações conforme o disposto n.º 6.º11 da 

Portaria 216/2008, de 22 de 3 de Março. ----------------------------- 

                                                           

parecer prévio não vinculativo da câmara municipal, que deve ser 

emitido no prazo de 20 dias a contar da data da receção do respetivo 

pedido. ------------------------------------------------------------ 
9 Artigo 3º. Licença Municipal -------------------------------------- 

1. A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

excepção do disposto no artigo 13º. do presente Regulamento e dos 

casos de isenção expressamente previstos. --------------------------- 
10 Artigo 4º Instrução do pedido de licenciamento ------------------- 

1. O pedido de licenciamento é dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal de Chaves, sob a forma de requerimento e é instruído com os 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

a) Planta de localização; ------------------------------------------- 

b) Projecto da obra a efectuar, apresentado em quadruplicado; ------- 

c) Declaração e termo de responsabilidade dos técnicos autores dos 

projectos; --------------------------------------------------------- 

d) Plano de segurança da obra que incluirá, sempre que necessário, 

plano de alteração da circulação rodoviária; ------------------------ 

e) Orçamento correspondente ao valor da obra a efectuar. ------------ 

2. No requerimento previsto no número anterior deverão 

obrigatoriamente constar: ------------------------------------------- 

a) O prazo previsto para a execução dos trabalhos; ------------------ 

b) O faseamento dos trabalhos, quando se justifique; ---------------- 

c) A data do início e conclusão da obra. ---------------------------- 

3. No caso em que seja exigível o prévio pagamento de taxas, o pedido 

de licenciamento deve ainda ser acompanhado das seguintes indicações: 

a) Pavimentos afectados: dimensões (comprimento e largura) e número 

de dias; ------------------------------------------------------------ 

b) Tubagens: diâmetro e extensão; ----------------------------------- 

c) Armários: área e número de meses da ocupação. -------------------- 
11 6.º Alvará de outras operações urbanísticas ---------------------- 
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O promotor teria de apresentar uma caução, face ao disposto no artigo 

11º12 e ponto 2 do artigo 5º13 do “Regulamento de Obras e Trabalhos no 

Subsolo do Domínio Publico Municipal”, ------------------------------ 

A caução pode ser prestada através de garantia bancária, depósito 

bancário ou seguro-caução a favor da Câmara Municipal de Chaves, que 

no caso concreto possui garantia bancaria, garantia n.º GAR/08304205, 

pelo que cumpre a legislação o disposto no n.º2 do artigo 11.º 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Publico 

Municipal”.--------------------------------------------------------- 

VI – Considerações da Proposta de Decisão---------------------------- 

Para cumprimento do solicitado, foram analisados os elementos 

instrutórios do processo de modo a se poder quantificar os trabalhos 

resultantes das intervenções, quer no subsolo, quer ao nível dos 

pavimentos. -------------------------------------------------------- 

Da análise efetuada, verifica-se que a intervenção solicitada consiste 

na abertura e tapamento de vala, e reposição dos pavimentos.--------- 

Os aterros devem ficar devidamente compactados, de modo a prevenir e 

evitar qualquer assentamento no pavimento e garantir ou melhorar, 

assim as condições inicialmente existentes. Os remates de ligação com 

as zonas não intervencionadas devem ser devidamente executados, bem 

nivelados e com cortes retos, de modo a que o acabamento final fique 

o mais perfeito e enquadrado possível com o existente. -------------- 

Neste sentido, devem ser respeitadas todas as normas e decretos 

existentes sobre a forma de execução de cada um dos trabalhos, 

assegurar a validade dos respetivos seguros, bem como a forma de 

sinalização e segurança dos locais a intervir.----------------------- 

VII – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

                                                           

O pedido de emissão de alvará referente a outras operações urbanísticas 

deve ser instruído com os elementos constantes dos números anteriores 

que se mostrem adequados ao tipo de operação. ----------------------- 
12 Artigo 11º. Caução ----------------------------------------------- 

1. A caução prevista no nº. 2, do artigo 5º, do presente Regulamento, 

destina-se a assegurar: --------------------------------------------- 

a) A boa execução das obras; ---------------------------------------- 

b) O reembolso das despesas suportadas pela Câmara Municipal de Chaves 

em caso de substituição na execução das obras; ---------------------- 

c) O ressarcimento por danos provocados durante a execução das obras. 

2. A caução é prestada através de garantia bancária, depósito bancário 

ou seguro-caução a favor da Câmara Municipal de Chaves, sob condição 

de actualização nos seguintes casos: -------------------------------- 

a) Reforço, por deliberação fundamentada, sempre que a mesma se mostre 

insuficiente para garantia de conclusão dos trabalhos, tenha havido 

prorrogação do prazo para conclusão das obras ou um agravamento 

relevante dos custos da obra em relação ao valor inicialmente 

orçamentado; ------------------------------------------------------- 

b) Redução, a requerimento do interessado, em conformidade com o 

andamento dos trabalhos. -------------------------------------------- 

3. O montante da caução será igual ao valor orçamentado para a obra 

ou trabalhos a realizar. -------------------------------------------- 
13 Artigo 5º. Deliberação ------------------------------------------- 

2. Com o deferimento do pedido de licenciamento a Câmara Municipal de 

Chaves fixa as condições técnicas que entenda necessárias observar 

para a execução da obra ou trabalhos, o prazo para a sua conclusão e 

o montante da caução a prestar. ------------------------------------- 

 



                                                                F. 120 

                                                                  _____________________ 
 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa referente:------------------------------------------- 

1- Deferimento do pedido de licenciamento referente à ocupação de 

espaço público, com a realização de trabalhos na via pública, 

designadamente proceder à construção de Rede de Distribuição de Gás 

Natural numa extensão aproximada de 2 572,00 ml na Estrada do Cando –

Valdanta, prevendo o seu inicio no ano de 2020.---------------------- 

VIII – Das Taxas Devidas pela Ocupação de espaço Publico------------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

artigo 68.º do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e Tabela de Taxas 

Diversas, a aplicar no concelho de Chaves, foi efetivada de acordo com 

os seguintes mapas de medição:--------------------------------------- 

 

 

OBRAS NO SUBSOLO EM ESPAÇO DE DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL 

  Descrição Un./ML Taxa Valor 

Capítulo I Serviços, Atividades e Licenciamentos Diversos    

Secção III 

Ocupação do Espaço Aéreo, solo e Subsolo de 

Domínio Publico e Privado Municipal       

ARTIGO 17º Pela apreciação do pedido de ocupação de espaço 

publico-regime geral de ocupação de espaço 

publico   

1,00 55,60 € 55,60 € 

ARTIGO 18.º Pela emissão de licença de ocupação do espaço 

aéreo, solo e subsolo de domínio Municipal 

 

1,00 11,10 € 11,10 € 

Subsecção IV Emissão de Titulo (alvará ou recibo de 

admissão) 

      

ARTIGO 66º Licença ou admissão de comunicação previa em 

obras 

      

                   

16 

Prazo de execução da obra, por cada mês ou 

fração  

5,00 12,20 € 61,00 € 

  TOTAL      127,70 € 

 

 

IX – Considerações para emissão do título---------------------------- 

Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas, previstas no n.º 

1 do art.º 714 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal, no valor de 127,70 €.----------------------------- 

Dê-se conhecimento da presente informação à Divisão de Obras Publicas 

dos trabalhos a levar a efeito pela Duriensegás-Sociedade Distribuição 

de Gás Natural do Douro, S.A para os fins convenientes.-------------- 

Deverá, ainda dar-se conhecimento à Polícia de Segurança Pública da 

via que vai ser intervencionada com a passagem de ramais de ligação 

de gás, e que a empresa dará conhecimento do início e prazo para a sua 

execução. ---------------------------------------------------------- 

                                                           
14 Artigo 7º.Alvará ------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves emite o alvará de licença no prazo de 

trinta dias a contar da data de apresentação do requerimento e desde 

que se encontrem pagas as taxas devidas e prestada caução. ---------- 
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Comunique-se à empresa Duriensegás-Sociedade Distribuição de Gás 

Natural do Douro, S.A que no fim de cada ano civil, deverá apresentar 

em suporte informático devidamente georreferenciados ao Datum ETRS 89, 

nos termos do n.º 3 do artigo 1315º do RMUE, a fim de ser remetido ao 

Sector de Sistemas de Informação Geográfica para efeitos de cadastro 

desta infraestrutura e para posterior cálculo da respetiva renda anual 

a ser paga pela empresa, de acordo com o disposto no nº8 do artigo 20º 

do Regulamento de Taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento 

Diversos.----------------------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 30.10.2019:--------------- 

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 conducente ao deferimento do pedido de licenciamento 

da execução da rede de distribuição de gás referenciada no item “III 

– Localização da rede de distribuição”, desta peça escrita, nas 

condições expressas nos itens VI, VII e VII, deste documento. Após 

tomada da decisão atrás recomendada, dever-se-ão encetar as 

diligências preconizadas no segundo, terceiro e quarto parágrafos, do 

item “IX – Considerações após a Emissão do Título”, deste documento.- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 04.11.2019.------------------------------------------------ 

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. PEDIDO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE GÁS – PROCESSO 

N.º 749/19 – DURIENSEGÁS, S.A. – RUA MARIA ADELAIDE MEIRA N.º 11 E AV. 

                                                           
15.3 — Os elementos indicados no número anterior (peças escritas e desenhadas) deverão também ser apresentados 

em suporte digital -------------------------------------------------------- 

— CD — nos seguintes termos: ---------------------------------------- 

c) O levantamento topográfico e a planta de implantação (obras de 

edificação) ou a planta de síntese (operações de loteamento e obras 

de urbanização) também deverão ser apresentadas no formato DWG 

(extensão dos arquivos da Autodesk), gravados na versão de AUTOCAD 

2000, de forma a compatibilizar -se com os principais aplicativos em 

uso na autarquia, incluindo software livre (Opensource), ou de código 

aberto, devendo ainda estar georreferenciados, com ligação à rede 

geodésica nacional, recorrendo ao Sistema de referência PT -

TM06/ETRS89, de acordo os parâmetros de projeção disponibilizados pela 

DGT no seu site na Web: ---------------------------------------------

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_

de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrest

rial_reference_system_1989_2; -------------------------------------- 

d) As plantas de Implantação/Síntese deverão ser elaboradas sobre 

levantamento topográfico, contendo ainda informação sobre a área 

envolvente da parcela, representando elementos físicos identificáveis 

no local e/ou edificações que permitam definir os parâmetros de 

edificabilidade; --------------------------------------------------- 

SIG — Levantamento topográfico e planta de implantação ou a planta de 

síntese (formato DWG); ---------------------------------------------- 
 

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2
http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2
http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2
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LUÍS CHAVES N.º 8, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO 

MARTINS DATADA DE 16.10.2019. --------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- Antecedentes----------------------------------------------------- 

Por despacho da Secretária de Estado Adjunta do Ministério da Economia 

de 19 de julho de 2002, nos termos do nº 1 do artigo 13º do Decreto - 

Lei nº 374/89, de 25/10, alterado pelo Decreto-Lei nº 8/200, de 8/2, 

foi conferida à empresa DURIENSEGÁS – Sociedade Distribuidora de Gás 

Natural do Douro, S.A, a licença para exploração de uma rede autónoma 

do Pólo de Consumo de Chaves –Licença para Exploração Nº RLA/01.----- 

Nos termos do Contrato de Licença entre o Estado Português e a 

Duriensegás, S.A, e tendo em conta o disposto no nº 1 do artigo 13º 

do Decreto -Lei nº 374/89, de 25 de Outubro, com a redação que lhe foi 

conferida pelo Decreto- Lei nº 8/2000, de 8 de Fevereiro, compete à 

Licenciada a Implantação e Exploração das Infraestruturas 

correspondentes á rede de distribuição.------------------------------ 

O objeto social da sociedade anónima supra referida consiste no 

aprovisionamento e na distribuição de gás natural e outros gases 

combustíveis canalizados em regime de serviço público, incluindo a 

construção e exploração de redes locais autónomas de distribuição e o 

aprovisionamento dessas infraestruturas e equipamentos para outras 

utilizações compatíveis, bem como o exercício de todas as atividades 

direta ou indiretamente relacionadas sem prejuízo do cumprimento das 

demais obrigações expressas na lei.---------------------------------- 

A Taxa de Ocupação do Subsolo no Setor do Gás Natural resulta da 

publicação da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, que permitiu a 

criação de taxas direcionadas para a utilização e aproveitamento de 

bens do domínio público e privado municipal. Desta forma, foi dado um 

enquadramento legal da cobrança de taxa pela ocupação do subsolo às 

concessionárias de distribuição de gás.------------------------------ 

A DURIENSEGÁS – Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Douro, S.A, 

possui garantia bancaria n.º GAR/08304205, a favor da Camara Municipal 

de Chaves, no valor de 30 800,00 euros, por forma a garantir a 

empreitada de “rede de ramais de gás natural no concelho de chaves”, 

responsabilizando-se pela entrega de quaisquer importâncias que se 

tornem necessárias, até ao valor da garantia, se aquela entidade sua 

afiançada, por falta do cumprimento do seu contrato ou quaisquer 

compromissos assumidos em consequência do mesmo, com elas não entrar 

em devido tempo. ---------------------------------------------------- 

II-Pretensão-------------------------------------------------------- 

A Duriensegás-Sociedade Distribuição de Gás Natural do Douro, S.A., 

através do requerimento n.º 2090/19, vem solicitar a instalação de 

ramais de ligação.--------------------------------------------------- 

III – Localização dos Ramais de Ligação Domiciliário 

 

Freguesia Localização/Arruamentos Extensão (ml) 

Freguesias de Santa 

Maria Maior Av. Luis de Chaves n.º 8 2,00 

Freguesia de Santa 

Maria Maior Rua  Maria Adelaide n.º11 4,00 

 

IV- Enquadramento Urbanístico---------------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------- 

De acordo com as localizações constantes no processo, insere-se de 

acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, na Classe 1- 

Espaços Urbanos e Urbanizáveis.-------------------------------------- 
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4.2 Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação---------------------------------------------------------- 

4.2.1- No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)------ 

A construção dos ramais de gás, nos arruamentos supra referidos, estão 

isentos de controlo prévio, enquadra-se no preceituado na alínea 

enquadra-se no preceituado na alínea e) do n.º 1 do artigo 7º16 do Dec-

Lei 136/2014, de 9 de Setembro - Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE).-------------------------------------------------- 

4.2.2- No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal--------------------------------------------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 117 do artigo 13º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo 

do Domínio Público Municipal.---------------------------------------- 

V – Análise Processual----------------------------------------------- 

De acordo com o artigo 7º, nº 1 alínea e) do Decreto -Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº 

136/2014, de 9 de setembro, estão isentas de controlo prévio/ licença 

ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os trabalhos 

promovidos por entidades concessionárias de obras ou serviços 

públicos, quando se reconduzam à prossecução do objeto da concessão;- 

No entanto, de acordo com, nº 2 do artigo 7º18do Decreto -Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº 

136/2014, de 9 de setembro, apesar de estar isentas de controlo prévio/ 

licença ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os 

trabalhos promovidos por entidades concessionárias de obras de 

serviços públicos, ficam sujeitas a parecer vinculativo da Camara 

Municipal.---------------------------------------------------------- 

A pretensão enquadra-se, ainda, no disposto no nº 1 do artigo 2º do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, as obras e trabalhos, necessários à construção, alteração, 

substituição, manutenção ou reparação de redes elétricas e outras no 

concelho de Chaves.-------------------------------------------------- 

Assim, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 3.º19 Regulamento de 

Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal, os trabalhos 

a realizar no subsolo do domínio público municipal do concelho de 

                                                           
16 Artigo 7.º Operações urbanísticas promovidas pela Administração 

Pública ------------------------------------------------------------ 

1 — Estão igualmente isentas de controlo prévio --------------------- 

e) As obras de edificação ou de demolição e os trabalhos promovidos 

por entidades concessionárias de obras ou serviços públicos, quando 

se reconduzam à prossecução do objeto da concessão; ----------------- 
17 Artigo 13º. Obras e trabalhos de pequena dimensão ---------------- 

1. As obras e trabalhos a executar pelos operadores de subsolo não 

carecem de licenciamento municipal quando envolvam uma utilização ou 

ocupação do domínio público municipal não superior a 10 metros de 

extensão e com duração inferior a uma semana. ----------------------- 
18 2 — A execução das operações urbanísticas previstas no número 

anterior, com exceção das promovidas pelos municípios, fica sujeita a 

parecer prévio não vinculativo da câmara municipal, que deve ser 

emitido no prazo de 20 dias a contar da data da receção do respetivo 

pedido. ------------------------------------------------------------ 
19 Artigo 3º. Licença Municipal ------------------------------------- 

1. A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

excepção do disposto no artigo 13º. do presente Regulamento e dos 

casos de isenção expressamente previstos. --------------------------- 
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Chaves, carece de licença municipal, devendo estar instruído ainda com 

os elementos constantes no artigo 4.º20 do retrocitado diploma. ----- 

A pretensão como se enquadra no n.º1 do artigo 13.º do Regulamento de 

Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal, isto é 

respeita a ocupação de espaço publico, por intervenção, no máximo de 

10,00 m e com duração inferior a uma semana, não carece de 

licenciamento municipal.-------------------------------------------- 

O processo em causa encontra-se instruído nos termos da legislação em 

vigor com as necessárias adaptações conforme o disposto n.º 6.º21 da 

Portaria 216/2008, de 22 de 3 de Março. ----------------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 222 do artigo 102.º do CPA, pode ser 

formulado no mesmo requerimento, vários pedidos, desde que exista 

entre eles, conexão.------------------------------------------------- 

Ora o proponente apresenta no mesmo requerimento, vários pedidos, não 

existindo conexão entre eles, isto é, cada pedido é para um lugar 

diferente, pelo que a taxa a aplicar deverá ser em função dos números 

pedidos.------------------------------------------------------------ 

                                                           
20 Artigo 4º Instrução do pedido de licenciamento ------------------- 

1. O pedido de licenciamento é dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal de Chaves, sob a forma de requerimento e é instruído com os 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

a) Planta de localização; ------------------------------------------- 

b) Projecto da obra a efectuar, apresentado em quadruplicado; ------- 

c) Declaração e termo de responsabilidade dos técnicos autores dos 

projectos; --------------------------------------------------------- 

d) Plano de segurança da obra que incluirá, sempre que necessário, 

plano de alteração da circulação rodoviária; ------------------------ 

e) Orçamento correspondente ao valor da obra a efectuar. ------------ 

2. No requerimento previsto no número anterior deverão 

obrigatoriamente constar: ------------------------------------------- 

a) O prazo previsto para a execução dos trabalhos; ------------------ 

b) O faseamento dos trabalhos, quando se justifique; ---------------- 

c) A data do início e conclusão da obra. ---------------------------- 

3. No caso em que seja exigível o prévio pagamento de taxas, o pedido 

de licenciamento deve ainda ser acompanhado das seguintes indicações: 

a) Pavimentos afectados: dimensões (comprimento e largura) e número 

de dias; ------------------------------------------------------------ 

b) Tubagens: diâmetro e extensão; ----------------------------------- 

c) Armários: área e número de meses da ocupação. -------------------- 
21 6.º Alvará de outras operações urbanísticas ---------------------- 

O pedido de emissão de alvará referente a outras operações urbanísticas 

deve ser instruído com os elementos constantes dos números anteriores 

que se mostrem adequados ao tipo de operação. ----------------------- 
22 Artigo 102.º Requerimento inicial -------------------------------- 

2 - Podem ser formulados num único requerimento vários pedidos, desde 

que entre eles exista conexão. -------------------------------------- 

  

 



                                                                F. 125 

                                                                  _____________________ 
 

O promotor teria de apresentar uma caução, face ao disposto no artigo 

11º23 e ponto 2 do artigo 5º24 do “Regulamento de Obras e Trabalhos no 

Subsolo do Domínio Publico Municipal”, ------------------------------ 

A caução pode ser prestada através de garantia bancária, depósito 

bancário ou seguro-caução a favor da Câmara Municipal de Chaves, que 

no caso concreto possui garantia bancaria, garantia n.º GAR/08304205, 

pelo que cumpre a legislação o disposto no n.º2 do artigo 11.º 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Publico 

Municipal”.--------------------------------------------------------- 

VI – Considerações da Proposta de Decisão---------------------------- 

Para cumprimento do solicitado, foram analisados os elementos 

instrutórios do processo de modo a se poder quantificar os trabalhos 

resultantes das intervenções, quer no subsolo, quer ao nível dos 

pavimentos. -------------------------------------------------------- 

Da análise efetuada, verifica-se que a intervenção solicitada consiste 

na abertura e tapamento de vala, e reposição dos pavimentos.--------- 

Os aterros devem ficar devidamente compactados, de modo a prevenir e 

evitar qualquer assentamento no pavimento e garantir ou melhorar, 

assim as condições inicialmente existentes. Os remates de ligação com 

as zonas não intervencionadas devem ser devidamente executados, bem 

nivelados e com cortes retos, de modo a que o acabamento final fique 

o mais perfeito e enquadrado possível com o existente. -------------- 

Neste sentido, devem ser respeitadas todas as normas e decretos 

existentes sobre a forma de execução de cada um dos trabalhos, 

assegurar a validade dos respetivos seguros, bem como a forma de 

sinalização e segurança dos locais a intervir.----------------------- 

VII – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, julgo salvo melhor opinião, de deixar à 

consideração superior a emissão da competente decisão administrativa 

aceitar a comunicação em causa, e de solicitar à empresa DURIENSEGÁS 

                                                           
23 Artigo 11º. Caução ----------------------------------------------- 

1. A caução prevista no nº. 2, do artigo 5º, do presente Regulamento, 

destina-se a assegurar: --------------------------------------------- 

a) A boa execução das obras; ---------------------------------------- 

b) O reembolso das despesas suportadas pela Câmara Municipal de Chaves 

em caso de substituição na execução das obras; ---------------------- 

c) O ressarcimento por danos provocados durante a execução das obras. 

2. A caução é prestada através de garantia bancária, depósito bancário 

ou seguro-caução a favor da Câmara Municipal de Chaves, sob condição 

de actualização nos seguintes casos: -------------------------------- 

a) Reforço, por deliberação fundamentada, sempre que a mesma se mostre 

insuficiente para garantia de conclusão dos trabalhos, tenha havido 

prorrogação do prazo para conclusão das obras ou um agravamento 

relevante dos custos da obra em relação ao valor inicialmente 

orçamentado; ------------------------------------------------------- 

b) Redução, a requerimento do interessado, em conformidade com o 

andamento dos trabalhos. -------------------------------------------- 

3. O montante da caução será igual ao valor orçamentado para a obra 

ou trabalhos a realizar. -------------------------------------------- 
24 Artigo 5º. Deliberação ------------------------------------------- 

2. Com o deferimento do pedido de licenciamento a Câmara Municipal de 

Chaves fixa as condições técnicas que entenda necessárias observar 

para a execução da obra ou trabalhos, o prazo para a sua conclusão e 

o montante da caução a prestar. ------------------------------------- 
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– Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Douro, S.A, o pagamento 

de taxas correspondentes.-------------------------------------------- 

VIII – Das Taxas Devidas pela Ocupação de espaço Publico------------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

artigo 68 do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a aplicar no concelho 

de Chaves, foi efetivada de acordo com os seguintes mapas de medição:- 

 

CONSTRUÇÃO DE RAMAIS DE LIGAÇÃO DE GAS 

  Descrição Un./ML Taxa Valor 

Capítulo I Serviços, Atividades e Licenciamentos Diversos    

Secção I 

Ocupação do Espaço Aéreo, solo e Subsolo de 

Domínio Publico e Privado Municipal       

ARTIGO 17º-A 

Pela apreciação do pedido de comunicação 

prévia com prazo   2,00 43,60 € 

 

 

87,20 € 

Subsecção 

III Ocupação do Solo e Subsolo     
  

ARTIGO 21º Ocupação da Via Publica por motivos de obras     

  

 Alínea a) Por cada período de 30 dias  1,00 3,30 € 3,30 € 

  TOTAL      90,50 € 

 

IX – Considerações após a Emissão do Título-------------------------- 

Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas, previstas no n.º 

10 do art.º 6 do Decreto-Lei 11/2003 de 18 de Janeiro, no valor de 

90,50 €.------------------------------------------------------------ 

Dê-se conhecimento da presente informação à Divisão de Obras Publicas 

dos trabalhos a levar a efeito pela Duriensegás-Sociedade Distribuição 

de Gás Natural do Douro, S.A para os fins convenientes.-------------- 

Deverá, ainda dar-se conhecimento à Polícia de Segurança Pública da 

via que vai ser intervencionada com a passagem de ramais de ligação 

de gás, e que a empresa dará conhecimento do início e prazo para a sua 

execução. ---------------------------------------------------------- 

Comunique-se à empresa Duriensegás-Sociedade Distribuição de Gás 

Natural do Douro, S.A que no fim de cada ano civil, deverá apresentar 

em suporte informático devidamente georreferenciados ao Datum ETRS 89, 

nos termos do n.º 3 do artigo 1325º do RMUE, a fim de ser remetido ao 

                                                           
25.3 — Os elementos indicados no número anterior (peças escritas e desenhadas) deverão também ser apresentados 

em suporte digital -------------------------------------------------------- 

— CD — nos seguintes termos: ---------------------------------------- 

c) O levantamento topográfico e a planta de implantação (obras de 

edificação) ou a planta de síntese (operações de loteamento e obras 

de urbanização) também deverão ser apresentadas no formato DWG 

(extensão dos arquivos da Autodesk), gravados na versão de AUTOCAD 

2000, de forma a compatibilizar -se com os principais aplicativos em 

uso na autarquia, incluindo software livre (Opensource), ou de código 

aberto, devendo ainda estar georreferenciados, com ligação à rede 

geodésica nacional, recorrendo ao Sistema de referência PT -

TM06/ETRS89, de acordo os parâmetros de projeção disponibilizados pela 

DGT no seu site na Web: --------------------------------------------- 

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_

de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrest

rial_reference_system_1989_2; -------------------------------------- 

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2
http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2
http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2
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Sector de Sistemas de Informação Geográfica para efeitos de cadastro 

desta infraestrutura e para posterior cálculo da respetiva renda anual 

a ser paga pela empresa, de acordo com o disposto no nº8 do artigo 20º 

do Regulamento de Taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento 

Diversos.----------------------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 18.10.2019:--------------- 

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

informação, sou a propor que superiormente seja proferido competente 

despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar uma 

deliberação conducente admissão da comunicação prévia em presença, 

referente à execução de dois ramais de ligação de gás, nos locais 

referenciados no item “III – Localização dos Ramais de Ligação 

Domiciliários”, desta peça escrita, nas condições expressas nos itens 

VI, VII e VIII, deste documento, devendo, de seguida, emitir-se a 

respectiva certidão. Após tomada da decisão atrás recomendada, dever-

se-ão encetar as diligências preconizadas nos segundo, terceiro e 

quarto parágrafos, do item “IX – Considerações após a Emissão do 

Título”, deste documento.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 18.10.2019.------------------------------------------------ 

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. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – PROCESSO 

N.º 313/19 – ANA CRISTINA RODRIGUES VITOR – LUGAR DE FONTE DO SEIXO, 

RORIZ, UNIÃO DE FREGUESIAS DE TRAVANCAS E RORIZ – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 

DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS 

DATADA DE 25.10.2019. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- Pretensão-------------------------------------------------------- 

A Srª. Ana Cristina Rodrigues Vitor, através do requerimento n.º 

859/19, referente ao processo n.º 313/19, solicita a emissão de 

certidão de destaque de uma parcela de terreno, descrita na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 422/20140904 e inscrita na 

matriz com o n.º 2688, situada em Lugar da Fonte do Seixo, Freguesia 

de Roriz, no concelho de Chaves.------------------------------------- 

II- Localização----------------------------------------------------- 

O prédio objeto de parecer localiza-se no Lugar da Fonte do Seixo, 

Freguesia de Roriz, no concelho de Chaves.--------------------------- 

III – Saneamento e apreciação liminar-------------------------------- 

                                                           

d) As plantas de Implantação/Síntese deverão ser elaboradas sobre 

levantamento topográfico, contendo ainda informação sobre a área 

envolvente da parcela, representando elementos físicos identificáveis 

no local e/ou edificações que permitam definir os parâmetros de 

edificabilidade; --------------------------------------------------- 

SIG — Levantamento topográfico e planta de implantação ou a planta de 

síntese (formato DWG); ---------------------------------------------- 
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O projeto apresentado sob requerimento n.º 859/19 refere-se a uma 

certidão de destaque, apresentando para o efeito o projeto com os 

elementos constantes no artigo 19.º do RMUE:------------------------- 

- Peças escritas com Termos de responsabilidade, memória descritiva e 

justificativa da pretensão;------------------------------------------ 

- Peças desenhadas com o levantamento topográfico, plantas de 

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

- Documentos de legitimidade, Certidão de registo predial 

n.º422/20140904; --------------------------------------------------- 

IV-ENQUADRAMENTO URBANÍSTICO DO PEDIDO------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 859/19 

– a parcela de terreno objecto de destaque – terreno com área de 15 

000,00 m2 - situa-se de acordo com o Plano Director Municipal (PDM)-- 

4.1.1- Parte do terreno, na Classe 1- Espaços Urbanos e Urbanizáveis 

e na Categoria 1.3- Outros Aglomerados.------------------------------ 

4.1.2- A restante parte de terreno na Classe 1- Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis e na Categoria 1.3- Outros Aglomerados e na Classe 4- 

Espaços Agrícolas e Florestais, na Categoria 4.3 – Espaços Agro- 

Florestais e Subcategoria 4.3.A -Espaços Agroflorestais Comuns.------ 

4.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação---------------------------------------------------------- 

O processo n.º 313/19 enquadra-se no preceituado no n.º 10 do artigo 

6 do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), devendo observar, o 

disposto nos n.ºs 4 ou 5, consoante a localização da parcela a destacar, 

ou, se também ela se situar em perímetro urbano e fora deste, consoante 

a localização da área maior.----------------------------------------- 

4.3- Regulamentos Municipais----------------------------------------- 

O processo em causa, enquadra-se no disposto no n.º 2 do art.º 6 do 

Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE), estando isentos de licença 

desde que cumpram os requisitos constantes nos n.º 4 a 10 do artigo 6 

do RJUE.------------------------------------------------------------ 

V – Responsabilidade------------------------------------------------- 

Os termos de responsabilidade apresentados estão assinados por 

técnicos legalmente habilitados e instruídos ao abrigo da legislação 

em vigor, nos termos e disposto no n.º 8 do artigo 20.º do RJUE.-----  

VI – Considerações Fundamentadas da Proposta de Decisão-------------- 

O requerente através do requerimento n.º 2450/18, apresenta pedido 

para emissão de certidão de destaque em conformidade com o disposto 

no n.º4 do art.º 6 do RJUE,  não se encontrando  o processo devidamente 

instruído de acordo com o preceituado no artigo 19.º do Regulamento 

Municipal de Urbanização e de Edificação.---------------------------- 

Da análise do pedido apresentado constata-se que:-------------------- 

6.1 – A Certidão da Conservatória do Registo Predial apresentada, 

refere prédio urbano com a área total de 15 000,00 m2, está inscrito 

na matriz rustica com o n.º 2688 e descrito na conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 422/20140904, situado em Lugar da Fonte do Seixo, 

Freguesia de Roriz, no concelho de Chaves.--------------------------- 

6.2- A certidão de registo da conservatória de registo predial, refere 

que a titularidade do prédio encontra-se em nome de Ana Cristina 

Rodrigues Vitor.---------------------------------------------------- 

6.3 - A área da parcela a destacar é de 879,45 m2, a qual se encontra 

dentro do perímetro urbano.------------------------------------------ 

6.4- A parcela sobrante (mãe) ficará com a área de 12 851,45 m2, da 

qual se encontra dentro do perímetro urbano 2694,40 m2 de área, e fora 

do perímetro 10 157,05 m2.------------------------------------------- 
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6.5- Informa-se ainda, que o índice de construção máximo admissível 

para o terreno em Espaço Urbano e Urbanizável que se encontra na 

categoria 1.3 – Outos Aglomerados, é Ic ≤0,8 m2/m2. ----------------- 

Considerando que o pedido formulado cumpre os requisitos constantes 

no n.º 4 a 10 do artigo 6 do RJUE.----------------------------------- 

Considerando que face ao relatório e plantas apensas ao processo, a 

Parcela a destacar é de 879,45 m2, e que se encontra toda dentro do 

perímetro de construção.--------------------------------------------- 

Considerando que o terreno se encontra em dois espaços distintos, de 

acordo com o descrito no relatório apenso ao processo e planta que 

retrata o referido no relatório apenso ao processo. ----------------- 

VII – Proposta de Decisão-------------------------------------------- 

Pelo exposto, e dado 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 da competente decisão administrativa 

de propor o deferimento da emissão de certidão de destaque conforme o 

requerido pelo proponente, através do requerimento n.º 859/19. 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 04.11.2019:--------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competentes despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação, consubstanciando o deferimento do pedido de emissão 

comprovativa de que o acto que terá por efeito o destaque da parcela 

do prédio requerido pela interessada, está isento de licença, uma vez 

que se mostram cumpridos os requisitos legais prescritos nos números 

4 e 10, do Artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

na sua redacção actual.---------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 04.11.2019.------------------------------------------------ 

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. COLOCAÇÃO DE PORTÃO, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 167/15 

– MARIA DE FÁTIMA MORAIS PIRES – RUA DA MACIEIRA, GUNDAR, FREGUESIA 

DE NOGUEIRA DA MONTANHA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DATADA DE 23.10.2019. ----- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------- 

1.1-Através do requerimento registado na Divisão de Gestão e 

Ordenamento do Território com o nº 905/19, a Dª Maria de Fátima Morais 

Pires solicita a legalização da colocação do Portão, com 

aproveitamento das peças escritas e desenhadas constantes no processo 

registado com o nº 167/15.------------------------------------------- 

1.2-Mediante o requerimento registado com o nº 1499/19, a requerente 

apresenta caderneta predial do prédio urbano, inscrito na matriz 

predial da freguesia de Nogueira da Montanha sob o artigo 390º e nova 

Planta Topográfica, à escala 1/100, com a informação que o portão será 

colocado a vedar o logradouro do prédio urbano, inscrito na matriz 

predial da freguesia de Nogueira da Montanha sob o artigo 390º.------ 

2-ANTECEDENTES------------------------------------------------------ 
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Como antecedentes deste processo, registado com o nº 167/15, existem 

os seguintes processos:---------------------------------------------- 

2.1-O presente processo registado com o nº 167/15,   foi iniciado com 

o   pedido de colocação/regularização de portão, registado com o  nº 

466/15, tendo sido proferido despacho de “Rejeição Liminar”, pelo 

então Vereador Responsável pela Gestão Urbanística, Arqtº Castanheira 

Penas, datado de 13-07-2015, o qual recaíu sobre a  INFORMAÇÃO Nº 

29/SCOU/2015, da minha autoria, em virtude de os elementos em falta e 

mencionados no capítulo 2 da informação técnica da Engª Maria João 

Chaves, de 10-04-2015, não terem sido apresentados no prazo de 15 dias 

a contar  do ofício com a referência 308/DGOT/2015, de 20 de abril de 

2015.--------------------------------------------------------------- 

2.2-Sentença26 do Processo nº 531/14.5TBCHV – Secção Cível J2, do 

Tribunal de Chaves, no qual os autores, José do Nascimento e Maria 

Cândida Alves Pires, com domicílio na rua do Pinheiro, freguesia de 

Nogueira da Montanha, concelho de Chaves, intentaram a vertente ação 

de processo comum contra Maria de Fátima Morais Pires, com domicílio 

na Travessa do Pinheiro, nº 2 Gondar, freguesia de Nogueira da 

Montanha, peticionando a condenação da Ré a :------------------------ 

-Reconhecer a existência do caminho existente entre as propriedades 

das partes;--------------------------------------------------------- 

-Facultar aos AA, o uso do caminho;---------------------------------- 

-Abster-se de onerar o uso desse mesmo caminho;---------------------- 

Pagar € 20 diários, a título de sanção pecuniária compulsória, por 

cada dia em que a Ré, estorve o uso do caminho;---------------------- 

-Eliminar a construção levada a cabo no referido caminho;------------ 

-Eliminar o portão existente no início do caminho;------------------- 

-Eliminar as construções existentes no espaço do AA, nomeadamente em 

cima dos muros dos mesmos;------------------------------------------- 

-Pagar as custas, procuradoria e o que mais for de lei.-------------- 

2.3-A Sentença proferida em 2 de março de 2016, pelo Juíz de Direito, 

Drº Pedro Jorge Gonçalves Pacheco, decidiu julgar a acção totalmente 

improcedente e, em consequência, decidiu:---------------------------- 

A) Absolver a Ré, MARIA DE FÁTIMA MORAIS PIRES do peticionado;------- 

B) Condenar os Autores, JOSÉ DO NASCIMENTO E MARIA CÂNDIDA ALVES PIRES 

no pagamento das custas processuais.--------------------------------- 

2.4-Sob o requerimento registado com o nº 2261/16, referente ao 

processo registado com o nº 468/13, o Drº Francisco António Pinto de 

Barros, na qualidade de advogado de Maria de Fátima Morais Pires, 

comunica a esta autarquia que chegou ao fim o processo, concluindo-se 

que não se justifica a retirada do portão, porque nenhum espaço público 

veda, anexando o Acordo do Tribunal da Relação de Guimarães - 2ª Secção 

Cível, com DECISÃO de 27 de outubro de 2016, na qual os Juízes daquela 

Relação acordam, em julgar improcedente o presente recurso de 

apelação, consequentemente mantendo a decisão impugnada.------------- 

2.5-Mais se informa que, como antecedentes deste processo, registado 

com o nº 167/15, existem os seguintes processos:--------------------- 

-Processo nº 468/13, referente a Queixa contra a requerente, sobre a 

construção de galinheiro num alegado caminho.------------------------ 

-Processo nº 485/13, referente à comunicação de obras de construção, 

inerentes à construção de galinheiro, com a área de 4 m2, isentas de 

licenciamento de acordo com a alínea a) do nº 1 do artigo 6º-A, 

conjugado com a alínea c) do nº 1 do artigo 6º, ambos do Decreto-Lei 

nº 555/99, de 16/12, na sua versão final.---------------------------- 

3-INSTRUÇÃO DO PEDIDO------------------------------------------------ 

                                                           
26 Anexada ao presente processo através do requerimento nº 500/17. -- 
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O pedido de legalização da colocação de portão que delimita a Sul o 

prédio urbano, inscrito na matriz predial da freguesia de Nogueira da 

Montanha sob o artigo 390º, encontra-se instruído de acordo com o 

disposto no nº 6 do artigo 21º do Regulamento Municipal da Urbanização 

e da Edificação.----------------------------------------------------- 

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

Mediante o requerimento registado com o nº 1499/19, a requerente 

esclarece e comunica que o portão vai ser colocado no prédio urbano, 

inscrito na matriz predial da freguesia de Nogueira da Montanha sob o 

artigo 390º, com a área total do terreno de 70,0 m2, conforme caderneta 

predial urbana anexa.  ---------------------------------------------- 

De acordo com as plantas de Ordenamento do Plano Diretor Municipal, o 

prédio rústico esta inserido no espaço da classe 1 (Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis), na Categoria 1.1 (Cidade de Chaves).------------------ 

Consultadas as plantas de condicionantes do PDM, conclui-se que sobre 

o prédio urbano, objecto de intervenção, não impende qualquer servidão 

e/ou restrição de utilidade pública. ------------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO----------------------------- 

De acordo com o projecto de arquitectura apresentado constata-se que: 

5.1-O prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia de Nogueira 

da Montanha sob o artigo 390º, confronta a Sul e Poente com caminho 

público, pretendendo a interessa a legalização do portão existente, 

com a largura de 3,00 m, confrontante a Sul com o arruamento.-------- 

5.2-Segundo a Memória Descritiva e Alçado, a proprietária pretende 

legalizar o portão, de correr, com 3,00 m de largura e 2,60 m de 

altura.------------------------------------------------------------- 

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 prédio urbano supra referido em 12-09-2019, da qual resultou o Auto 

de Vistoria Nº 61, o qual se reproduz na 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 

colocação/regularização do portão.----------------------------------- 

5-5-A legalização da colocação do portão, será titulada por alvará de 

licença especial de legalização. ------------------------------------ 

6-RESPONSABILIDADE-------------------------------------------------- 

O pedido encontra-se instruído com o termo de responsabilidade 

subscrito pelo autor do projecto de arquitectura, Engº Téc. Firmino 

Ramalho Carvalho, quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares em vigor, acompanhados do elemento a que se refere o 

nº 3 do artigo 10º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação.- 

7-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   € 170,05 (cento 

e setenta euros e cinco cêntimos), conforme descriminado no Quadro I 

que se anexa à presente informação técnica.-------------------------- 

8-CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÂO--------------- 

8.1-Considerando que, o projecto de arquitectura   apresentado sob o 

requerimento nº 1224/16, se encontra elaborado de acordo com as normas 

mencionadas no artigo 15º do Regulamento Municipal da Urbanização e 
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da Edificação, retratando a materialização da colocação do portão, 

iniciada sem qualquer controle prévio;------------------------------- 

8.2-Considerando que, o pedido se encontra instruído com os elementos 

mencionados no nº 15 do Anexo I da Portaria nº 113/2015, de 22/4;---- 

9-PROPOSTA DE DECISÃO------------------------------------------------ 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

9.1- Agendamento desta assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo que seja praticada decisão consubstanciada 

no deferimento do pedido de legalização da colocação do portão, cujo 

projecto de arquitectura   foi apresentado sob o requerimento nº 

466/15, 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. e no artigo 73º - C do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação.------------------------------------------------------ 

9.2-Caso a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de legalização  

supra referido, o qual será titulado por alvará de licença especial 

de legalização, propõe-se que o requerente seja informado/notificado, 

de acordo com o previsto no nº 1 do artigo 76º do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16/12, na sua versão final,  que  dispõe do prazo de 30 

dias  (a contar da data comunicação da deliberação favorável, que 

recair sobre a presente informação),   para vir a esta Autarquia 

solicitar a emissão do alvará de licença especial de  colocação do 

portão,  com a apresentação da escritura de compra e venda  do referido 

prédio urbano).----------------------------------------------------- 

ANEXO--------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 

Largura do portão – 3,00  m 

Altura do muro  – 2,60 m                                                  

-Cálculo da taxa devida pela emissão do alvará especial de legalização 

QUADRO I  

 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo I  EDIFICAÇÂO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    

Subsecção I APRECIAÇÃO DE OPERAÇÔES DE CONSTRUÇÂO E AMPLIAÇÃO    

Artigo 35º  Por cada pedido de alteração ao projecto inicial 1 44,50 € 44,50  € 

SubsecçãoIV EMISSÃO DE TÍTULO  (ALVARÁ OU RECIBO DE  ADMISSÃO)    

Artigo 66º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação   
 

Nº 1  Emissão de alvará de licença  (taxa geral) 1 66,80 € 66,80 € 

Nº 10 

Muros de suporte ou de vedação,  ou outro tipo de 

vedações, por metro linear  3,0 1,05 € 
3,15 € 

Artigo 76º  Outras Vistorias     

nº 6 

Pela realização de outras vistorias não especialmente 

previstas   
55,60 € 

  TOTAL      170,05  € 

 

TOTAL A LIQUIDAR ………………………………………………………………..∑=  170,05 € ------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 30.10.2019:--------------- 

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 
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uma deliberação conducente ao deferimento do pedido de legalização das 

obras realizadas sem controlo prévio, que se encontram patenteadas na 

operação urbanística em presença (Execução de um portão com 3,0 metros 

de largura e 2,60 metros de altura, num prédio urbano, sito na Rua da 

Macieira, da aldeia de Gondar), nos termos e para os efeitos enunciados 

nos itens 7 e 9, deste documento, o qual deverá ser titulado por alvará 

de licença especial de legalização, a requerer pela interessada.----- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 04.11.2019.------------------------------------------------ 

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. INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE PARA ESTAÇÃO DE 

RADIOCOMUNICAÇÕES, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO – PROCESSO N.º 745/19 – MEO 

COMUNICAÇÕES, S.A. – LUGAR DA SERRA, FREGUESIA DE MOREIRAS – INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª 

CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 23.10.2019. ----------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Introdução ------------------------------------------------------ 

A MEO-Serviços de Comunicação e Multimédia S.A., apresenta sob 

requerimento n.º2076/19, referente ao processo n.º 745/19, pedido de 

Autorização Municipal, para instalação das infraestruturas de suporte 

da estação de radiocomunicações e respetivos acessórios, a instalar 

ao num prédio rustico (art.º 2423) pertencente ao Sr. Amadeu Lopes, 

no Lugar da Serra-Moreiras, Freguesia de Moreiras, 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 745/19 

– o e terreno situa-se de acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) 

em vigor, na Classe 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 Aplicável à Instalação de 

Infraestruturas de Suporte de Estações de Radiocomunicações---------- 

No Regime de instalação e funcionamento das infraestruturas de suporte 

das estações de radiocomunicações e respetivos acessórios tem 

enquadramento legal no disposto no art.º 4 27 do Decreto-Lei 11/2003 

                                                           
27 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; ---------------------------------- 
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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 528 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 1:200 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 rústico/contrato de 

arrendamento;------------------------------------------------------- 

-Planta de implantação do equipamento;------------------------------- 

-Seguros de responsabilidade civil----------------------------------- 

-Calendarização da obra---------------------------------------------- 

-Estimativa orçamental---------------------------------------------- 

-Alvará de empreiteiro----------------------------------------------- 

-Georreferenciação da localização nos termos do disposto da alínea g) 

do n.º3 do artigo 1329 do RMUE. ------------------------------------- 

                                                           

d) Das infra-estruturas temporárias para suporte de estações de 

radiocomunicações. ------------------------------------------------- 
28 Artigo 5.o Procedimento de autorização --------------------------- 

1 — O pedido de autorização de instalação de infra- -estruturas de 

suporte das estações de radiocomunicações e respectivos acessórios 

consta de requerimento, dirigido ao presidente da câmara municipal, 

que deve ser instruído com os seguintes elementos: ------------------ 

a) Identificação do titular; ---------------------------------------- 

b) Identificação do título emitido pelo ICP — ANACOM, quando existente, 

nos termos do Decreto-Lei n.o 151-A/2000, de 20 de Julho; ----------- 

c) Memória descritiva da instalação (com indicação dos critérios 

adoptados 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 de 1:200 ou de 1:500 e plantas 

e alçados à escala de 1:100); --------------------------------------- 

d) Termo de responsabilidade dos técnicos responsáveis pela 

instalação, quer a nível civil, quer a nível das instalações 

eléctricas; -------------------------------------------------------- 

e) 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; ------ 

 
29 Artigo 13.º Requerimento, comunicação e respetiva instrução ------ 

estarem ainda habilitadas a consultas em formato digital. ----------- 

3 — Os elementos indicados no número anterior (peças escritas e 

desenhadas) deverão também ser apresentados em suporte digital ------ 



                                                                F. 135 

                                                                  _____________________ 
 

IV – Análise Processual---------------------------------------------- 

O pedido formulado através do requerimento n.º 2076/19, no qual a 

empresa MEO-Serviços de Comunicação e Multimédia S.A.,, solicita 

autorização municipal para proceder á instalação e funcionamento de 

infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações e 

respetivos acessórios pretende levar a efeito num prédio urustico 

inscrito na matriz sob o n.º 2423 e registo na conservatória de registo 

predial sob o n.º 91/19900814, instalar no prédio rustico no lugar da 

serra-Moreiras, freguesia de Moreiras, concelho de Chaves.----------- 

V – Consultas Internas----------------------------------------------- 

Foi solicitado nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do artigo 

730 do Dec-Lei 11/2003, de 18 de Dezembro parecer a Divisão de Projetos 

e Mobilidade e ao setor de Planos Municipais do Ordenamento. -------- 

- A Divisão de Projetos e Mobilidade emite parecer através da 

informação n.º 359/DPM/2019, no qual refere que nada a opor à sua 

instalação;--------------------------------------------------------- 

- O setor de Planos Municipais de Ordenamento do Território emite 

parecer através da informação n.º 42/SPMOT/2019, no qual nada a opor 

à sua instalação;---------------------------------------------------- 

VI – Análise Processual---------------------------------------------- 

O pedido formulado através do requerimento n.º 2076/19, no qual a 

empresa MEO-Serviços de Comunicação e Multimédia 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 Lugar da Serra-Moreiras, Freguesia de Moreiras, concelho 

de Chaves. A estação pretende ocupar uma área de 20,25 m2 (4,5x4,5), 

sendo que toda esta área será revestida de laje maciça em betão armado 

será enterrada, e de 2.30 m de altura. O conjunto de coluna metálica 

                                                           

— CD — nos seguintes termos: ---------------------------------------- 

em papel; ----------------------------------------------------------- 

g) O ficheiro com as plantas de Implantação/Síntese deverá ser 

organizado de forma que as referidas plantas se projetem sobre o 

levantamento topográfico já referido e estruturado com os níveis de 

informação, de acordo com exemplo em formato digital constante no site 

institucional do Município de Chaves (www.chaves.pt), ou a fornecer 

pelos serviços municipais, os quais correspondem à nomenclatura dos 

níveis (Layers) do desenho e do seguinte modo: ---------------------- 

SIG — Levantamento topográfico e planta de implantação ou a planta de 

síntese (formato DWG); ---------------------------------------------- 

30 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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e antenas terá uma altura total de 20,00 m. O terreno será vedado em 

varão metálico e rede.----------------------------------------------- 

Face á categoria de espaço em que se insere a parcela de terreno – na 

Classe na Classe 4- Espaços agrícolas e Florestais, categoria 4.1- 

Espaços Florestais e na Subcategoria 4.1.A- Espaços Florestais Comuns, 

e dado que nada existe a obstar à instalação da infraestrutura, 

tratando ainda, de uma infraestrutura que visa reforçar a cobertura 

de rede para as redes de radio comunicações móveis e que o local 

escolhido é o mais favorável, pela inexistência de restrições 

específicas, nomeadamente de ordem físicas;-------------------------- 

VII– Das Taxas Administrativas -------------------------------------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

artigo 68 do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a aplicar no concelho 

de Chaves, foi efetivada de acordo com os seguintes mapas de medição:- 

 

CONSTRUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIARIOS 

  Descrição Un./ML Taxa Valor 

Capítulo I Licenciamentos e Atividades Diversos      

Secção V Atividades Diversas       

ARTIGO 5 

Infraestruturas de suporte das 

estações de radiocomunicações e 

respetivos acessórios   

 

1-  

Apreciação dos pedidos de 

aprovação dos projetos de 

instalações de infraestruturas 

de suporte das estações de 

radiocomunicações, por unidade 

1 55,60 € 55,60 € 

2-  

Autorização de Instalação de 

infraestruturas de suporte das 

estações de radiocomunicações, 

por unidade até 5m de altura 

1 
1 113,15 

€ 
1 113,15 € 

3-  

Por cada metro linear superior a 

5 metros de altura, acresce ao 

valor anterior 

15 278,20€ 4173,00€ 

     

  TOTAL    

  

5 341,75 € 

 

VIII – Proposta de Decisão------------------------------------------- 

Pelo exposto, não foram encontradas causas de indeferimento, previstas 

no art.731 do Decreto-Lei 11/2003 de 18 de Janeiro.------------------- 

                                                           
31 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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Face ao acima exposto, propõe-se, aprovação ao pedido de autorização 

Municipal, para instalação das infraestruturas de suporte da estação 

de radiocomunicação, apresentada sob requerimento n.º 2076/19.------- 

Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas, previstas no n.º 

10 do art.º 6 do Decreto-Lei 11/2003 de 18 de Janeiro, no valor de 5 

341,75 €.----------------------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 29.10.2019:--------------- 

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

informação, sou a propor que superiormente seja proferido competente 

despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar uma 

deliberação conducente ao deferimento do pedido de autorização de 

instalação de um equipamento destinado a infraestruturas de suporte 

de uma estação de radiocomunicações e respectivos acessórios, num 

prédio rústico sito no Lugar da Serra, da freguesia de Moreiras, 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 29.10.2019.------------------------------------------------ 

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. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS 

URBANÍSTICAS – PROCESSO N.º 786/17 – JOAQUIM DIAS ALVES – RUA GENERAL 

MORAIS SARMENTO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE 

– INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA 

ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 15.10.2019. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

Após análise dos elementos constantes no presente processo, cumpre 

informar:  ---------------------------------------------------------- 

Decorrido o prazo concedido através da deliberação tomada em Reunião 

Ordinária do Executivo Municipal no dia 22/05/2018, o interessado não 

veio, até à presente data, requerer no prazo de 30 dias úteis a contar 

do deferimento do pedido de legalização, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, referente à legalização das obras de uma 

habitação unifamiliar. ---------------------------------------------- 

O interessado foi notificado da deliberação de deferimento do pedido 

que aprovou o projeto de legalização, em 18/04/2018. ---------------- 

Veio o Sr. António Joaquim Alves, através do requerimento 2645/18, 

solicitar a isenção do pagamento das taxas de infraestruturas 

urbanísticas no valor de 2.891,76 €. No entanto, o interessado não 

veio em tempo útil e dentro do prazo que lhe foi concedido suprir as 

deficiências identificadas na informação técnica nº 2143/SCOU/2018, 

de 19/12/2018. ------------------------------------------------------ 

2 - ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------- 

As operações urbanísticas de edificação previstas no artigo 102.º-A, 

do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações (RJUE), em 

articulação com o artigo 73.º-C do Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação nº 732/15, de 22 de outubro (RMUE), caducam 

se não for requerido no prazo de 30 dias úteis a contar do deferimento 

do pedido de legalização, conforme o previsto nos termos do nº 14 do 
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artigo 73.º-C do RMUE e conforme o previsto nos termos do n.º 2, do 

artigo 71.º, do RJUE. ----------------------------------------------- 

3 - ANÁLISE/PROPOSTA DE DECISÃO  ------------------------------------ 

Até à presente data, e dentro do prazo que a lei determina para 

requerimento da emissão de competente alvará, não foi dado cumprimento 

à deliberação tomada em Reunião Ordinária do Executivo Municipal do 

dia 22/05/2018 e que aprovou os atos de licenciamento. -------------- 

Propõe-se que seja submetido a deliberação de Câmara Municipal o 

processo, com vista a ser declarada a sua caducidade, nos termos do 

n.º 2, do artigo 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

e ulteriores alterações e a consequente cessação das operações 

urbanísticas. ------------------------------------------------------ 

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

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

nº 121º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, deverá 

o sentido da decisão administrativa acima proposto ser sujeito a 

audiência prévia do interessado, sendo estabelecido o prazo de 10 dias 

para permitir ao requerente vir a procedimento, por escrito, dizer o 

que se lhe oferecer sobre o assunto. -------------------------------- 

Tendo em conta que o interessado não veio em tempo útil e dentro do 

prazo que lhe foi concedido suprir as deficiências identificadas na 

informação técnica nº 2143/SCOU/2018, de 19/12/2018 e que todo o 

procedimento esteve parado por mais de 6 meses, sou a propor que 

superiormente se declare deserto o pedido de não pagamento de taxas 

urbanísticas em causa, nos termos do n.º 1, do artigo 132º, do Código 

do Procedimento Administrativo.  ------------------------------------ 

Se a decisão da entidade administrativa se tornar, entretanto 

definitiva – ato declaratório de caducidade – deverão encaminhar-se 

todos os processos para a Divisão de Administração e Fiscalização, 

para encetarem os procedimentos entendidos por convenientes, tendo em 

conta que os trabalhos foram realizados sem controlo prévio por parte 

da administração. --------------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 15.10.2019:--------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

as seguintes deliberações:------------------------------------------- 

1 – Com fundamento no disposto nos números 2 e 5, do artigo 71.º do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, seja proferido um 

projecto de decisão administrativa conducente à declaração de 

caducidade da licença para a realização da operação urbanística 

referida neste documento (Legalização de uma habitação unifamiliar, 

sita na Rua General Morais Sarmento, do Bairro de Santa Cruz, em 

Chaves), nos termos e para os efeitos preconizados nos segundo e 

terceiros parágrafos, do item “3-Análise/Proposta de Decisão”, desta 

peça escrita;------------------------------------------------------- 

2 – Com fundamento no disposto no número 1, do artigo 132.º, do Código 

de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 4/2015, de 

7 de janeiro, seja adoptada decisão administrativa conducente à 

declaração de deserção do procedimento correlacionado com o pedido de 

isenção do pagamento das taxas de infraestruturas urbanísticas, 

solicitado a coberto do requerimento n.º 2645/18, nos termos e para 

os efeitos preconizados no quarto parágrafo do item “3-

Análise/Proposta de Decisão”, deste documento.----------------------- 
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DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 15.10.2019.------------------------------------------------ 

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. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, TORNAR DEFINITIVA DECISÃO 

DE INDEFERIMENTO – PROCESSO N.º 348/19 – MARIA DAS DORES PEIXOTO 

VALENTE – LUGAR DA VÁRZEA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE MADALENA E SAMAIÕES 

– INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA 

ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 16.10.2019. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Em reunião de Câmara, realizada em 27 de maio de 2019, sob a 

informação técnica nº 750/SCOU/2019, o Executivo deliberou por 

unanimidade, indeferir o pedido de legalização de uma habitação 

unifamiliar solicitado, sob o requerimento nº 932/19, com a 

fundamentação expressa nos termos do disposto no artigo 15º, no nº 5 

do artigo 73-C do RMUE e do nº 1 do artigo 18º do RJUE. ------------- 

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121º e 122º do Código de 

Procedimento Administrativo, foi dado 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. ----------------------------------------- 

1.3- A notificação foi realizada nos termos do disposto no nº 1 e 2 

do artigo 122º do Código de Procedimento Administrativo, em 

14/06/2019. -------------------------------------------------------- 

1.4- Em audiência prévia, a interessada entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica 

nº 750/SCOU/2019. --------------------------------------------------- 

2- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

2.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação pelo Executivo, para tornar 

definitivo a decisão de indeferimento do pedido de legalização de uma 

habitação unifamiliar solicitado sob o requerimento nº 932/19. ------ 

2.2-Notificar a interessada do teor da presente informação técnica, 

com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma. --- 

2.3-Após competente deliberação, dever-se-á encaminhar todo o processo 

para a Divisão de Administração e Fiscalização, para encetarem os 

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

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 16.10.2019:--------------- 

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 conducente ao indeferimento do pedido de legalização 

da operação urbanística em causa (Legalização de uma habitação 

unifamiliar, sita no Lugar da Várzea, da freguesia de Santa Maria 
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Maior), nos termos e para os efeitos preconizados nas alíneas 2.1, 2.2 

e 2.3, deste documento.---------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 18.10.2019.------------------------------------------------ 

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. LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES A EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO COLETIVA E 

COMÉRCIO, TORNAR DEFINITIVA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – PROCESSO N.º 

309/19 – MANUEL DO NASCIMENTO PITA – RUA RAINHA D. MAFALDA N.º 30, 

FREGUESIA DE VILAR DE NANTES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 

17.10.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1 - Em reunião de câmara, realizada em 24 de junho do corrente ano, 

sob a INFORMAÇÃO nº 975/SCOU/2019, o Executivo deliberou por 

unanimidade, indeferir o pedido de legalização de alterações ao 

edifício licenciado com o n.º 669/80 solicitado, sob o requerimento 

nº 850/19, com a fundamentação expressa nos termos do disposto no 

nº.4, do Artigo 19º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal.------  

1.2 - Nos termos do disposto nos artigos 121º e 122º do Código de 

Procedimento Administrativo, foi dado ao interessado o prazo de 10 

dias para, em audiência prévia vir a processo dizer o que se lhe 

oferecer sobre o sentido da decisão. -------------------------------- 

1.3 - A notificação foi realizada nos termos do disposto no nº 1 e 2 

do artigo 122º do Código de Procedimento Administrativo, em 

11/07/2019. -------------------------------------------------------- 

1.4- Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a INFORMAÇÃO nº 

975/SCOU/2019. ----------------------------------------------------- 

2-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, 

sugere-se que seja adotada a seguinte estratégia procedimental: ----- 

2.1- Agendamento deste assunto para uma próxima reunião de câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, no sentido de tornar 

definitivo a decisão de indeferimento do pedido de legalização de 

alterações ao edifício licenciado com o n.669/80 sita na Rua Rainha 

Dona Mafalda, n.º 30 - Bela Vista - Vilar de Nantes, concelho de 

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

2.2- Notificar o interessado do teor da presente informação técnica, 

e respetiva deliberação camarária que recair sobre a mesma. --------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 17.10.2019:--------------- 

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 conducente ao indeferimento do pedido de legalização 

da operação urbanística em causa (Obras de alteração de um edifício 

de habitação colectiva e comércio, sito na Rua Rainha D. Mafalda – 

Lugar da Bela Vista – da freguesia de Vilar de Nantes), nos termos e 
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para os efeitos prescritos no item “2 – Proposta de Decisão”, deste 

documento.---------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 18.10.2019.------------------------------------------------ 

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. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO E ANEXO, TORNAR DEFINITIVA DECISÃO DE 

INDEFERIMENTO – PROCESSO N.º 708/18 – DIAMANTINO RIBEIRO SOUSA – 

TRAVESSA CONDE CARIA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE VIDAGO – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA 

PAULA DIAS DATADA DE 17.10.2019. ------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Em reunião de câmara, realizada em 27 de dezembro de 2018, sob a 

INFORMAÇÃO nº 2036/SCOU/2018, o Executivo deliberou por unanimidade, 

indeferir o pedido de legalização de habitação e anexo solicitado, sob 

o requerimento nº 1863/18, com a fundamentação expressa nos termos do 

disposto da no artigo 37º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

de Chaves. ---------------------------------------------------------- 

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121º e 122º do Código de 

Procedimento Administrativo, foi dado ao interessado o prazo de 10 

dias para, em audiência prévia vir a processo dizer o que se lhe 

oferecer sobre o sentido da decisão. -------------------------------- 

1.3- A notificação foi realizada nos termos do disposto no nº 1 e 2 

do artigo 122º do Código de Procedimento Administrativo, em 

10/01/2019. -------------------------------------------------------- 

1.4- Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a INFORMAÇÃO nº 

2036/SCOU/2018. ---------------------------------------------------- 

2-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, 

sugere-se que seja adotada a seguinte estratégia procedimental: ----- 

2.1- Agendamento deste assunto para uma próxima reunião de câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, no sentido de tornar 

definitivo a decisão de indeferimento do pedido de legalização de 

habitação e anexo sita na Travessa Conde Caria - Vidago - União das 

Freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------- 

2.2- Notificar o interessado do teor da presente informação técnica, 

e respetiva deliberação camarária que recair sobre a mesma. --------- 

2.3- Após competente deliberação e tendo em consideração que foram 

executadas obras sujeitas a controlo prévio, deverá o processo ser 

encaminhado para a Divisão de Administração e Fiscalização, para 

encetarem os procedimentos entendidos por convenientes.-------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 22.10.2019:--------------- 

Visto. Atento o teor da presente informação, sou a propor que 

superiormente seja proferido competente despacho, no sentido de a 

Câmara Municipal vir a adoptar uma deliberação conducente ao 
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indeferimento do pedido de legalização da operação urbanística em 

causa, nos termos e para os efeitos prescritos no item “2. PROPOSTA 

DE DECISÃO”, deste documento.---------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 30.10.2019.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.18. APROVAÇÃO DE ARQUITETURA DA AMPLIAÇÃO DE ANEXO/ARMAZÉM, TORNAR 

DEFINITIVA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – PROCESSO N.º 455/16 – DOMINGOS 

GUERREIRO DA SILVA – LUGAR DE VALE DO GATO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

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

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 

17.10.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Em reunião de câmara, realizada em 13 de maio do corrente ano, 

sob a informação nº 580/SCOU/2019, o Executivo deliberou por 

unanimidade, indeferir o pedido de legalização da ampliação de 

anexo/armazém solicitado, sob o requerimento nº 1138/16, com a 

fundamentação expressa nos termos do disposto do artigo 102º-A, do 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-

Lei nº 555/99, de 16 de dezembro e posteriores alterações. ---------- 

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121º e 122º do Código de 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 

7/1, foi dado ao interessado o prazo de 10 dias para, em audiência 

prévia vir a processo dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da 

decisão. ----------------------------------------------------------- 

1.3- A notificação foi realizada nos termos do disposto no nº 1 e 2 

do artigo 122º do Código de Procedimento Administrativo, em 

11/06/2019. -------------------------------------------------------- 

1.4- Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação nº 

580/SCOU/2019. ----------------------------------------------------- 

2-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, 

sugere-se que seja adotada a seguinte estratégia procedimental: ----- 

2.1- Agendamento deste assunto para uma próxima reunião de câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, no sentido de tornar 

definitivo a decisão de indeferimento do pedido de legalização da 

ampliação de anexo/armazém sito em Vale do Gato, União das Freguesias 

de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, concelho de Chaves. -------------- 

2.2- Notificar o interessado do teor da presente informação técnica, 

e respetiva deliberação camarária que recair sobre a mesma. --------- 

2.3- Após competente deliberação, dever-se-á encaminhar todo o 

processo para a Divisão de Administração e Fiscalização, para 

encetarem os procedimentos entendidos por convenientes. ------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 21.10.2019:--------------- 
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Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito elencados na 

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação conducente ao indeferimento do pedido de legalização 

da operação urbanística em causa (obras de ampliação de uma armazém, 

sito no lugar do Vale do Gato, da União de freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge), nos termos e para os efeitos prescritos no 

item “2 – PROPOSTA DE DECISÃO”, deste documento.--------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 30.10.2019.------------------------------------------------ 

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. PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA, TORNAR DEFINITIVA 

DECISÃO DE INDEFERIMENTO – PROCESSO N.º 437/04 – JOSÉ MORAIS LOPES – 

LUGAR DA VEIGA, FREGUESIA DE CURALHA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO 

E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA 

DE 17.10.2019. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Decorrido o prazo concedido através da deliberação tomada em Reunião 

Ordinária do Executivo Municipal do dia 18/03/2019 e uma vez que o 

interessado não veio, até à presente data, em sede de audiência dos 

interessados, nos termos do artigo n.º 121º, do Código do Procedimento 

Administrativo, apresentar novos elementos para suprir as 

deficiências, deve ser agendado este assunto para a reunião de Câmara, 

propondo-se que seja deliberado, tornar definitiva a decisão de 

indeferimento do pedido de certidão de destaque de parcela. --------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 22.10.2019:--------------- 

Visto. Atento o teor da presente informação, sou a propor que 

superiormente seja proferido despacho, no sentido de a Câmara 

Municipal vir a proferir uma deliberação conducente ao indeferimento 

do pedido em causa.-------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 30.10.2019.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.20. CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM DESTINADO A INDÚSTRIA, PEDIDO DE APROVAÇÃO 

DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES – PROCESSO N.º 594/19 – TUDOPORTA, LDA. 

– PARQUE DE ATIVIDADES DE CHAVES, LOTE A6, FREGUESIA DE OUTEIRO SECO 

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

ENG.ª MARIA JOÃO CHAVES DATADA DE 22.10.2019. ----------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Introdução ---------------------------------------------------- 

a. Pretensão do requerente --------------------------------------- 

 Vem a empresa Tudoportas- comercio e instalação de portas e 

automatismos, Lda. na qualidade de proprietária através do 
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requerimento nº2244/19 referente ao processo n.594/19 apresentar nos 

termos do nº4 do artigo 20 do RJUE (Regime jurídico de edificações e 

urbanização) projetos de especialidade com vista  ao licenciamento de 

uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, na obra de 

imóvel destinado a industria ( tipo 3 ) no lote nºA6 no Parque de 

atividades de Chaves(loteamento com alvará nº2/2006)----------------- 

b. Antecedentes(Aprovação projeto de arquitetura)----------------- 

A 13 de setembro ultimo foi superiormente aprovado por deliberação 

camarária o projeto de arquitetura do imóvel acima referenciado.-----  

2. Análise ------------------------------------------------------- 

a. Instrução do processo------------------------------------------ 

 A instrução do processo segue o disposto no n.º 16 do ponto III, 

do Anexo I, da Portaria 113/2015.------------------------------------ 

3. Proposta de decisão----------------------------------------------- 

Pelo exposto, e nos termos do artigo nº23 do RJUE propõe-se o 

deferimento do pedido de licenciamento solicitado.------------------- 

Caso superiormente seja deferido o presente pedido de licenciamento, 

considera-se que:--------------------------------------------------- 

Dispõe o requerente do prazo de 1 ano para requerer e emissão do 

respetivo alvará de construção, de acordo com o n.º 1 do artigo 76.º 

do RJUE, devendo para o efeito anexar os elementos constantes no n.º 

1 do art.º 3 da Portaria n.º 216- E/2008, de 3 de Março.------------- 

Informe-se ainda o requerente que nos termos do artigo nº117 do RJUE 

e em conformidade com o Regulamento de liquidação e cobrança de taxas 

municipais devidas pela realização de operações urbanísticas para o 

concelho de Chaves foi efetivada a sua liquidação de acordo com mapa 

de medição em anexo e cujo valor total é de 435.80€------------------ 

Taxas administrativas (artigo n.º66)--------------------------------- 

 

 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)    

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação    

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação prévia 

(taxa geral) 
 

 66,80 € 

n.º 5 
Edificio destinado a indústria, por unidade de ocupação    

c) 
 Superior a 1000 m2 de área bruta de construção 1 222,60 € 222,60 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 12 12,20 € 146,40 € 

 TOTAL    435,80 € 

 

Taxa de infraestruturas urbanísticas (TI)- Nos termos do n.º2 do artigo 

23 do regulamento ora citado não são devidas as taxas de 

infraestruturas ,se as mesmas já tiverem sido pagas aquando do 

licenciamento ou autorização da correspondente operação de 

loteamento.--------------------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 23.10.2019:--------------- 

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 conducente ao deferimento do pedido de licenciamento 

da operação urbanística em causa (Edificação de um armazém destinado 

a futura instalação de um estabelecimento industrial do tipo 3, sito 

no lote A6 do Parque de Actividades de Chaves, cuja operação de 
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loteamento se encontra titulada pelo alvará n.º 2/2006), nos termos e 

para os efeitos expressos no item “3. Proposta de Decisão”, deste 

documento.---------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 24.10.2019.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.21. OBRAS DE URBANIZAÇÃO TITULADAS PELO 3º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO N.º 1/2003, PEDIDO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA – PROCESSO N.º 

18/97 – ANTEROS COMERCIAL, S.A. – QUINTA DA ESTAÇÃO, FREGUESIA DE 

SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 04.10.2019. ---- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------- 

Através do requerimento nº 1244/19, de 12-06-2019, a Firma Anteros 

Comercial, Soc. Comercial, S.A., solicitou a receção provisória das 

obras de urbanização titulada pelo 3º Aditamento ao alvará de 

Loteamento nº 1/2003.------------------------------------------------ 

II –ANTECEDENTES---------------------------------------------------- 

2.1-Licença titulada pelo 3º Aditamento ao alvará de Loteamento nº 

1/2003, emitido em 12 de outubro de 2018, em nome de Anteros Comercial, 

S.A.---------------------------------------------------------------- 

2.2-Para garantia da execução das obras de urbanização, necessárias à 

implementação da terceira alteração à licença titulada pelo Alvará de 

Loteamento nº 1/2003, foi apresentada caução, prestada mediante 

depósito em dinheiro, no valor de € 237 827,39 (duzentos e trinta e 

sete mil oitocentos e vinte e sete euros e trinta e nove cêntimos), 

em 28 de setembro de 2018, conforme Documento de Receita Nº2018/1/218, 

constante no processo a folha nº 3013.------------------------------- 

2.3- Através do requerimento nº 1052/19, de 16/05 referente ao processo 

nº 18/97, a Firma Anteros Comercial, Soc. Comercial, S.A., solicita a 

receção provisória das obras de Eletricidade tituladas pelo 3º 

Aditamento ao Alvará de Loteamento nº 1/2003.------------------------ 

III -CONSIDERAÇÕES DO PEDIDO----------------------------------------- 

3.1-Considerando que para efeito da receção provisória das obras de 

urbanização tituladas pelo 3º Aditamento ao Alvará de Loteamento nº 

1/2003, terá de se realizar uma vistoria técnica às respetivas obras 

de urbanização, por uma comissão, a que se refere o nº 2 do artigo 87º 

do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores alterações, o qual 

aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, da qual fará 

parte a interessada ou seu representante e, pelo menos, dois 

representantes da câmara municipal, a exercerem funções na Divisão de 

Obras Públicas, conforme PROPOSTA1 Nº 1/DGOT-DOP/2019, de 12 de março 

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

3.2- Considerando que a interessada deverá proceder ao pagamento do 

montante de 111,35 €, respeitante à taxa para realização da vistoria 

solicitada, de acordo com o disposto no nº 3 do artigo 76º da Tabela 

de Taxas em vigor no Município de Chaves, anexa ao Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações 

Urbanísticas, em vigor publicado em Diário da República em 

22/07/2011.--------------------------------------------------------- 
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3.3-NoConsiderando que no âmbito da realização das obras, caso o 

desenho urbano e os traçados às Infraestruturas tenham sido alterados 

a promotora deve apresentar CD, com os referidos traçados finais, de 

acordo com o disposto no artigo 13º do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação.----------------------------------------- 

3.4-Considerando ainda que foi ainda solicitado, através da informação 

n.º 1042/SCOU/2019, ao Srº Diretor da Área da Rede de Vila Real, a 

vistoria à rede de infraestruturas elétricas, executada ao abrigo do 

3º Aditamento ao Alvará de Loteamento nº 1/2003, com vista à receção 

provisória.--------------------------------------------------------- 

3.5- Considerando que, foi informada ainda a interessada, para 

apresentar os elementos a seguir mencionados, necessários à apreciação 

do seu pedido:------------------------------------------------------- 

►Livro de obra;------------------------------------------------------ 

►Termo de responsabilidade do diretor das obras de urbanização, 

tituladas pelo 3º Aditamento ao Alvará de Loteamento nº 1/2003, nos 

termos do disposto nº 1 do artigo 63º do Regime Jurídico da Urbanização 

e da Edificação;----------------------------------------------------- 

►Termo de responsabilidade de execução das Infraestruturas ITUR, de 

acordo com o disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 43º do Decreto-

Lei nº 123/2009, de 21/5, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

92/2017, de 31/7.---------------------------------------------------- 

►No âmbito da realização das obras, e dadas as alterações ao traçado 

das infraestruturas a promotora apresentar CD, com os referidos 

traçados finais, de acordo com o disposto no artigo 13º do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------------------- 

3.6- A proponente apresenta em mão, os elementos referidos no ponto 

3.5, conforme consta da informação n.º 294/2019 da DOP.-------------- 

IV – ANALISE DO PEDIDO----------------------------------------------- 

4.1-Por leitura do Auto de Receção Provisória, datado de 19/06/2019, 

e constante no processo, o qual se reproduz na presente informação 

técnica para todos os efeitos legais, conclui-se que as obras de 

urbanização tituladas pelo 3.º aditamento ao alvará de construção nº 

1/2003, executadas em espaço de domínio publico e na área cedida ao 

domínio publico, nomeadamente a execução de Arruamentos, Muros de 

Suporte, as Redes de Abastecimento de Agua, Drenagem de Aguas Residuais 

Domesticas, Pluviais e Valorização Paisagística, encontram-se 

executadas, sendo as mesmas passíveis de serem objeto de receção 

provisória.--------------------------------------------------------- 

4.2-A EDP-Distribuição, até à presente data, emitiu qualquer parecer, 

em resposta ao n/ ofício com a referência -243/DGOT/2019, de 24-06-

2019, com vista à receção provisória das obras de Eletricidade 

tituladas pelo 3.º aditamento ao alvará de construção nº 1/2003 através 

do mail de 03/07/2019 no qual refere que as infraestruturas foram 

executadas no terreno sem o promotor ter dado conhecimento à EDP. 

Neste âmbito, foi contatada a EDP telefonicamente, a qual refere que 

já deram entrada de todos os elementos. Aguardando-se a sua 

comunicação.-------------------------------------------------------- 

No entanto a EDP DISTRIBUIÇÃO a título excecional e de forma 

provisoria, procederam à ligação da infraestrutura de iluminação 

pública na data acima referida (03/07/2019).------------------------- 

4.3-As obras de urbanização tituladas pelo 3.º aditamento ao alvará 

de construção nº 1/2003, não contemplavam a execução de 

infraestruturas ITUR (Infraestruturas de Telecomunicações em 

Urbanizações), pelo que não lugar à apresentação do termo de 

responsabilidade a que se refere a alínea d) do nº 1 do artigo 43º do 
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Decreto-Lei nº 123/2009, de 21/5, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei nº 92/2017, de 31/7.--------------------------------------------- 

4.4- Para garantia da execução das obras de urbanização tituladas pelo 

3.º aditamento ao alvará de construção nº 1/2003, foi apresentada 

caução no valor de 237 827,39 € (duzentos e trinta e sete mil 

oitocentos e vinte e sete euros e trinta e nove cêntimos), em 

numerário.---------------------------------------------------------- 

4.5- As telas finais apresentadas com os traçados definitivos das 

obras de execução das infraestruturas realizadas no âmbito 3.º 

aditamento ao alvará de construção nº 1/2003, não se vê quaisquer 

inconvenientes na sua aprovação.------------------------------------- 

V – PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

5.1-Agendamento desta assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo que sejam praticadas as seguintes 

deliberações:------------------------------------------------------- 

5.1.2-Que, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 87º do Decreto-

Lei nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

136/2014, de 9/9, a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de 

receção provisória das obras de urbanização tituladas pelo 3.º 

aditamento ao alvará de construção nº 1/2003.------------------------ 

5.2-Caso a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de receção 

provisória das referidas obras, propõem-se os seguintes procedimentos: 

5.2.1-A interessada deverá proceder ao pagamento do montante de 111,35 

€, respeitante à taxa pela realização da vistoria solicitada, de acordo 

com o disposto no nº 3 do artigo 76º da tabela de Taxas em vigor no 

Município de Chaves, anexa ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

taxas devidas pela Realização de Operações Urbanísticas, em vigor 

publicado em Diário da República em 22-07-2011;---------------------- 

5.2.2- A câmara municipal deve proceder a restituição da caução 

existente no Município no valor de 237 827,39 €, de acordo o disposto 

no nº 5 do artigo 54º e n.º 3 do artigo 87.º do RJUE conjugado com o 

disposto no artigo 295 do Código de Contratos Públicos, ------------- 

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caução; --------------- 

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caução; ---------------- 

c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caução; --------------- 

d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caução; ----------------- 

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes. ----------------------- 

Artigo 295.º Liberação da caução ------------------------------------ 

1 - O regime de liberação das cauções prestadas pelo cocontratante 

deve ser estabelecido no contrato, não podendo as partes acordar em 

regime diverso durante a fase de execução contratual, salvo havendo 

fundamento de modificação do contrato que justifique uma alteração do 

regime de liberação das cauções e desde que sejam respeitados os 

limites previstos no presente Código. ------------------------------- 

2 - A caução para garantia de adiantamentos de preço é progressivamente 

liberada à medida que forem prestados ou entregues os bens ou serviços 

correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo 

contraente público. ------------------------------------------------- 

3 - Nos contratos em que não haja obrigações de correção de defeitos 

pelo cocontratante, designadamente obrigações de garantia, o 

contraente público deve promover a liberação integral da caução 

destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações 
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contratuais no prazo de 30 dias após o cumprimento de todas as 

obrigações do cocontratante. ---------------------------------------- 

4 - Nos contratos em que haja obrigações de correção de defeitos pelo 

cocontratante, designadamente obrigações de garantia, sujeitas a um 

prazo igual ou inferior a dois anos, o contraente público deve promover 

a liberação integral da caução destinada a garantir o exato e pontual 

cumprimento das obrigações contratuais no prazo de 30 dias após o 

termo do respetivo prazo. ------------------------------------------- 

5 - Nos contratos referidos no número anterior em que o prazo aí 

referido das obrigações de correção de defeitos seja superior a dois 

anos, o contraente público promove a liberação da caução destinada a 

garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, nos 

seguintes termos: --------------------------------------------------- 

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caução; --------------- 

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caução; ---------------- 

c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caução; --------------- 

d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caução; ----------------- 

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes. ----------------------- 

5.3- A câmara municipal deve proceder a restituição da caução existente 

no Município correspondente ao 1.º ano, 30% do valor de 237 827,39 €, 

o qual corresponde a 71 348,217 €.----------------------------------- 

5.4- A Firma Anteros Comercial, Soc. Comercial, S.A., deve apresentar 

o comprovativo da receção provisória das obras de Eletricidade 

tituladas pelo 3.º aditamento ao alvará de construção nº 1/2003, por 

parte da EDP DISTRIBUIÇÃO.------------------------------------------- 

5.5 -Dê-se a conhecer à promotora do empreendimento o teor das 

resoluções tomadas pelo Executivo, relativamente ao pedido de receção 

provisória das obras de urbanização, tituladas pelo 3.º aditamento ao 

alvará de construção nº 1/2003, bem como dar-lhe a conhecer o teor do 

Auto de Vistoria supra referido.------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 06.11.2019:--------------- 

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 recepção 

provisória das obras de urbanização tituladas pelo 3.º aditamento ao 

alvará de loteamento n.º 1/2003, nos termos e para os efeitos propostos 

no item ”V – Proposta de Decisão”, do presente documento.------------ 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 06.11.2019.------------------------------------------------ 

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. REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DE VILARINHO DA RAIA E VILA 

MEÃ – REDUÇÃO DE CAUÇÕES -------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 334/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 
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I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu concurso público tendo como 

objeto a adjudicação da empreitada “Rede de Drenagem de Águas Residuais 

de Vilarinho da Raia e Vila Meã”. ----------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária, do dia 3 de setembro de 

2009, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Estêvão Vinhais 

Chaves, Unipessoal, Lda.” a execução da referida empreitada. -------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas aos 9 dias do 

mês de outubro de 2010. --------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 230.232,68€ (Duzentos e 

trinta mil, duzentos e trinta e dois euros e sessenta e oito cêntimos), 

acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar 

as seguintes condições: --------------------------------------------- 

Prazo de execução da obra: 365 dias a contar da consignação dos 

trabalhos, cujo auto data de 19 de outubro de 2009. ----------------- 

Foi ainda aprovada uma reprogramação dos trabalhos em 8 de maio de 

2015. -------------------------------------------------------------- 

5. Foi elaborado o auto de Revisão de Preços, tendo resultado num 

valor de 5.635,11€, a favor do empreiteiro. ------------------------- 

6. A receção provisória ocorreu no dia 28 de julho de 2015. -------- 

7. Foram já liberadas as cauções, no valor de 60% do total, 

correspondentes aos dois primeiros anos após a receção provisória, de 

acordo com o estabelecido nas alíneas a) e b) do n.º 5 do artigo 295 

do CCP. ------------------------------------------------------------- 

8. A empresa adjudicatária vem agora solicitar a liberação das 

cauções, correspondentes aos 3.º e 4.º anos após a receção provisória, 

tal como determinam as alíneas c) e d) do n.º 5 do artigo 295 do CCP.  

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. Face ao solicitado, procedeu-se à inspeção técnica dos trabalhos 

da empreitada, tendo-se concluído que esta se encontrava em boas 

condições. --------------------------------------------------------- 

2. O empreiteiro, no ato de assinatura do contrato, prestou caução 

através de garantia bancária n.º 00353822, emitida pelo Banco Espírito 

Santo em 6 de outubro de 2009, no valor de 5%, correspondente a 

11.511,63€. -------------------------------------------------------- 

3. Foram ainda efetuadas retenções de 5% do valor de cada auto de 

medição conforme quadro seguinte: ----------------------------------- 

Autos valor retenção 5%

1 15.748,93 € 787,45 €

2 3.900,00 € 195,00 €

3 35.587,10 € 1.779,36 €

4 6.855,00 € 342,75 €

5 5.795,00 € 289,75 €

6 12.436,31 € 621,82 €

7 8.101,00 € 405,05 €

8 18.279,60 € 913,98 €

9 2.200,00 € 110,00 €

10 24.821,15 € 1.241,06 €

11 24.726,66 € 1.236,33 €

12 9.835,00 € 491,75 €

13 8.324,70 € 416,24 €

14 53.622,23 € 2.681,11 €

Auto valor retenção 10%

R.P 5.635,11 € 563,51 €

Total 235.867,79 € 12.075,15 €  
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4.  A redução agora solicitada, corresponde a 30% do valor das cauções 

(15% relativos ao 3.º ano e 15% relativos ao 4.º ano) representam 

7.076,03€, conforme resumo seguinte: -------------------------------- 
Contrato Tipo Valor Redução de 

30% 

Redução já 

efetuada  

(60%) 

Valor 

Remanescente 

(10%) 

Contrato 

inicial 

Caução através 

de garantia 

bancária n.º 

00353822, BES 

11.511,63€ 3.453,49€ 6.906,98€ 1.151,16€ 

Retenção nos 

autos 
11.511,63€ 3.453,49€ 6.906,98€ 1.151,16€ 

Revisão de 

Preços 

Retenção no 

auto 
     563,51€ 169,05€ 338,11€ 56,35€ 

Totais  
23.586,77€ 7.076,03€ 14.152,07€ 2.358,67€ 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se ao executivo municipal, a autorização da 

redução das retenções, procedendo-se esta da seguinte forma: -------- 

1 – Redução da garantia bancária n.º 00353822 – Banco Espírito Santo, 

no valor de 3.453,49€; ---------------------------------------------- 

2 – Reembolso, por parte do Município, no valor de 3.622,54€, 

respeitante aos valores retidos nos autos de medição e de revisão de 

preços. ------------------------------------------------------------ 

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

Chaves, 28 de outubro de 2019 --------------------------------------- 

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

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.11.04. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2019.11.05. -------------------------------------------------------- 

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. CONSTRUÇÃO DO CANIL / GATIL MUNICIPAL - CONCURSO PÚBLICO ------- 

Foi presente a informação nº 344/2019, identificada em epígrafe, cujo 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

Para conhecimento e respetiva aprovação, apresenta-se em anexo o 

projeto e processo de procedimento para a execução da obra, “Construção 

do Canil / Gatil Municipal”. ---------------------------------------- 

O presente projeto foi a ação vencedora do Orçamento Participativo do 

ano de 2016. O projeto consiste numa solução construtiva, simples, 

onde se prevê a constituição de doze espaços fechados e respetivos 

recreios para alojamento de canídeos e uma para felinos. Estão 

previstos todos os espaços de apoio, nomeadamente, sala de quarentena, 

sala para cães perigosos, enfermaria, sala para animais feridos, etc.  

2. PROPOSTA / DECISÃO: --------------------------------------------- 

Assim e face ao descrito propõe-se: --------------------------------- 

1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 

especificidade dos trabalhos; --------------------------------------- 
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2. Seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por 

Concurso Público, para a adjudicação da obra “Construção do Canil / 

Gatil Municipal”; --------------------------------------------------- 

3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

318.880,96 Euros (Trezentos e dezoito mil, oitocentos e oitenta euros 

e noventa e seis cêntimos), acrescido do respetivo valor do IVA. ---- 

A fundamentação do preço base do concurso, foi elaborada pelo 

projetista – João Pedro Araújo Teixeira, que faz parte integrante e 

que anexamos; ------------------------------------------------------- 

4. Que de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Decreto-

Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, que aprova o Código dos Contratos 

Públicos, seja adotado como procedimento prévio à contratação o 

Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal Oficial da União 

Europeia; ---------------------------------------------------------- 

5. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 180 dias. -------- 

6. Para a realização da presente empreitada, foi solicitado o seguinte 

parecer prévio: ----------------------------------------------------- 

- Parecer da Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região 

Norte, de 12/07/2017 (Oficio Referencia: 9943/2017); ---------------- 

7. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: - 

a) Projeto de execução; -------------------------------------------- 

b) Anúncio conforme modelo estipulado no Anexo I, da Portaria n.º 

371/2017 de 14/12; -------------------------------------------------- 

c) Programa de Procedimento; --------------------------------------- 

d) Caderno de Encargos; -------------------------------------------- 

e) Plano de Segurança e Saúde; ------------------------------------- 

f) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

g) Cópia do Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos. - 

8. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º do Código 

dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 

procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

Presidente: Fernanda Serra ------------------------------------------ 

1º Vogal efetivo: Amélia Rodrigues ---------------------------------- 

2º Vogal efetivo: Madalena Branco ----------------------------------- 

Suplentes: --------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: José Luís Figueiredo ----------------------------- 

2º Vogal suplente: Cláudia Moura ------------------------------------ 

9. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências, 

com exceção no disposto no n.º 2 do artigo 69.º do C.C.P. ----------- 

10. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, foi 

na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua aplicação 

conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------------------ 

No entanto, dado tratar-se de uma obra simples, sem complexidade 

relevante, onde não são aplicados métodos ou técnicas inovadoras, é 

dispensável a revisão de projeto, de acordo com o nº2 do artigo 43º 

do CCP, entende-se também que determinados elementos de solução da 

obra a realizar exarados no nº 5 do artigo 43ª do referido diploma, 

são dispensáveis, designadamente: ----------------------------------- 

- Levantamentos e análises de campo – Para a execução dos trabalhos 

previstos, foram elaborados levantamentos e análises de campo; ------ 

- Estudo geológico – geotécnico – Foi considerada a informação 

geológica – geotérmica existente, da área de intervenção considerada 

no projeto; --------------------------------------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 
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encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, bem como 

pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro; --------- 

- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se incluindo 

a identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos 

bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões a impor – Não 

aplicável, dada a natureza da obra; --------------------------------- 

- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em consideração 

as características da obra a realizar, não foram realizados ensaios 

laboratoriais ou outros; -------------------------------------------- 

- Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 

nos termos da legislação aplicável - O PPGRCD faz parte das peças do 

procedimento, em fascículo anexo. ----------------------------------- 

11. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado em 

318.880,96 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo 4.3. 0102/07010307 0101 2017 I 27, tendo sido 

concedida à obra a proposta de cabimento n.º 2317/2019. ------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 5 de novembro de 2019 -------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Rodrigues) -------------------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Projeto de Execução; ---------------------------------------------- 

- Justificação do Preço Base; --------------------------------------- 

- Modelo de Anúncio de Concurso Público; ---------------------------- 

- Programa de Procedimento; ----------------------------------------- 

- Caderno de Encargos; ---------------------------------------------- 

- Plano de Segurança e Saúde; --------------------------------------- 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

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

2019.11.05. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

1.3. LOTEAMENTO COM ALVARÁ Nº 1/06 – FERNANDO DIAS - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº 02/DOP/2019 ------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JOSÉ MOREIRA E FOLHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 

PÚBLICAS, no valor de 16.958,37 €, IVA não incluído, que se dá aqui 

por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. -------- 

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

2019.11.05. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 16.958,37 

(Dezasseis mil, novecentos e cinquenta e oito euros e trinta e sete 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
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3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESÍDUOS 

 

 

1. DESIGNAÇÃO DE GESTOR DO PROCEDIMENTO E GESTOR DO CONTRATO NO ÂMBITO 

DE CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE RECOLHA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO CONCELHO DE CHAVES POR 8 ANOS (A COMEÇAR 

A 1 DE AGOSTO DE 2020). APROVAÇÃO DA RETIFICAÇÃO AO PROGRAMA DE 

CONCURSO E CADERNOS DE ENCARGOS-------------------------------------- 

Foi presente a informação nº239/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—- 

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

1.  Considerando que mediante proposta contida na informação técnica 

n.º 124/2019 da Divisão de Águas e Resíduos, posteriormente sancionada 

pelo órgão em executivo em reunião ordinária levada a efeito em 2 de 

Setembro de 2019, teve lugar a decisão de contratar e aprovação das 

peças do “CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE 

RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO CONCELHO DE CHAVES POR 8 ANOS”; 

2. Considerando que em conformidade com a previsão constante no 

artigo 55.º do Código do Procedimento Administrativo (aprovado em 

anexo pelo Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e adiante CPA) 

deverá ter lugar a designação do gestor do respetivo procedimento pré-

contratual, e ainda, em cumprimento do disposto no artigo 290.º - A 

do Código dos Contratos Públicos (aprovado em anexo pelo Decreto-lei 

18/2008, de 29 de janeiro, na ulterior redação, e adiante CCP), a do 

gestor do contrato;-------------------------------------------------- 

3. Considerando que foram feitos algumas alterações no texto do 

Programa de Concurso de modo a melhor esclarecer o pretendido e foi 

acrescentado um artigo e um anexo o que em nada altera o conteúdo e 

as condições descritas na versão anterior nem altera o preço base---- 

Artigos com nova redação:-------------------------------------------- 

i.Artigo 4º Órgão que tomou a decisão de contratar e encargos. ------ 

ii.Artigo 16º Documentos e atributos da proposta--------------------- 

iii.Anexo V Minuta de declaração - Artigo 69º nº4 CPA----------------  

Novo artigo--------------------------------------------------------- 

a. Artigo 47º Fundamentação da decisão de não contratação por lotes- 

4. Considerando que foram feitos alguns melhoramentos no texto do 

Programa de Concurso de modo a melhor esclarecer o pretendido-------- 

Artigos com nova redação:-------------------------------------------- 

i.Artigo 11º Documentos e atributos da proposta----------------------  

II – 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:------------------------------------------------------ 

1.Agendamento deste assunto para a próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, para apreciação e deliberação;------------------ 

2.Propor a seguinte designação para gestor do procedimento e gestor 

do contrato no âmbito do concurso público ora em referência:--------- 
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2.1 - O responsável pela direção do procedimento (artigo 55.º n.º 2 

do CPA em conjugação com a Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto) será o 

Eng.º Carlos Delmar Emiliano Martins Fernandes, Chefe de Divisão de 

Águas e Resíduos;---------------------------------------------------- 

2.2 - O gestor dos contratos in casu será o Eng.º Luís Braz, Técnico 

Superior da Divisão da Divisão de Águas e Resíduos, em cumprimento da 

previsão constante no artigo 290.º - A do CCP.----------------------- 

2.3 - Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea 

c) do nº1 e nº2 do artigo 40º do CCP, acompanham a informação o Caderno 

de Encargos, e o programa de procedimento alterados. ---------------- 

Em anexo------------------------------------------------------------ 

O Programa de Procedimento e Caderno de Encargos--------------------- 

Os artigos do anterior procedimento que foram alterados-------------- 

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

Chaves, 4 de novembro de 2019---------------------------------------- 

O Chefe de Divisão da DAR-------------------------------------------- 

Carlos Delmar Fernandes---------------------------------------------- 

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

2019.11.05. --------------------------------------------------------

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

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS, EM POSTOS DE 

ABASTECIMENTO PÚBLICO E A GRANEL. CONCURSO PÚBLICO Nº12/SC/2019. --- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ------------------------------------ 

- Considerando que, o contrato celebrado entre o Município de Chaves 

e a empresa “Lubrifuel – Combustíveis e Lubrificantes, Lda.”, 

relativamente ao fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários em 

postos de abastecimento público, termina o seu prazo no dia 31 de 

dezembro de 2019; --------------------------------------------------- 

- Considerando que, o contrato celebrado entre o Município de Chaves 

e a empresa “Gaspe – Combustíveis, Lda.”, relativamente ao 

fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários a granel, termina o 

seu prazo no dia 31 de dezembro de 2019; ---------------------------- 

- Considerando que importa promover a abertura de novo procedimento 

atinente à contratualização do fornecimento de combustíveis, por forma 

a garantir a regularidade e normalidade do funcionamento da frota 

automóvel; --------------------------------------------------------- 

Assim, submete-se à consideração superior a presente proposta que visa 

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

2. Escolha do tipo de procedimento -------------------------------- 

- Considerando que a estimativa para o fornecimento de combustíveis 

para o ano de 2020 é de 169.302,00€ (cento e sessenta e nove mil, 

trezentos e dois euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor; --- 
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- Considerando que, nos termos do disposto no nº3 do artigo 47º do 

CCP, o preço base indicado no caderno de encargos teve em conta o 

consumo estimado e os custos resultantes de anteriores procedimentos, 

tendo em conta o P.V.P dos combustíveis; ---------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), poder-se-á lançar 

mão do procedimento “Concurso Público” como procedimento para a 

celebração de contratos, sem publicação de anúncio no Jornal Oficial 

da União Europeia, quando o valor do contrato seja inferior aos 

limiares referidos nas alíneas b), c) ou d) do nº3 do artigo 474º; -- 

Assim, em cumprimento do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 18º 

do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho, e nos termos do disposto nos 

artigos 36º e 38º do CCP, solicita-se autorização à Câmara Municipal 

de Chaves para aplicação do procedimento “Concurso Público”, previsto 

na alínea b) do nº1 do artigo 20º do CCP, para adjudicação do 

fornecimento identificado em epígrafe. ------------------------------ 

3. Designação do júri --------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no nº1 do artigo 67º do 

CCP, com exceção do ajuste direto e dos casos previstos no nº3 do 

citado artigo, os procedimentos para a formação de contratos são 

conduzidos por um júri designado pelo órgão competente para a decisão 

de contratar; ------------------------------------------------------- 

Assim, submete-se à consideração superior a seguinte proposta de 

constituição: ------------------------------------------------------ 

- Membros efetivos: ------------------------------------------------- 

- Presidente: Dr.ª Márcia Santos, Chefe da Divisão de Gestão 

Financeira; -------------------------------------------------------- 

- 1º Membro Efetivo: Dr.º Marcos Barroco, Técnico Superior; --------- 

- 2º Membro Efetivo: Susana Borges, Técnica Superior, em regime de 

mobilidade. -------------------------------------------------------- 

O primeiro membro efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos. ------------------------------------------------------ 

- Membros suplentes: ------------------------------------------------ 

- 1º Membro Suplente: Eng.º Guilherme Tomás, Chefe da Divisão de 

Recursos Operacionais; ---------------------------------------------- 

- 2º Membro Suplente: Dr.ª Fátima Flambot, Técnica Superior. -------- 

4. Delegação de competências -------------------------------------- 

Nos termos do disposto no nº1 do artigo 109º do CCP, sugere-se que as 

competências atribuídas ao órgão competente para a decisão de 

contratar possam ser delegadas no júri, sem prejuízo do disposto na 

parte final no nº2 do artigo 69º do mesmo Código. ------------------- 

5. Aprovação do processo de procedimento -------------------------- 

Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea c) 

do nº1 e nº2 do artigo 40º do CCP, acompanham a presente proposta o 

caderno de encargos, o programa de procedimento e o anúncio do 

concurso. ---------------------------------------------------------- 

6. Caução --------------------------------------------------------- 

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, a 

entidade adjudicante poderá proceder à retenção de 5% do valor dos 

pagamentos a efetuar ao adjudicatário. ------------------------------ 

7. Adjudicação por lotes ------------------------------------------ 

Nos termos do disposto no artigo 46.º-A do Código dos Contratos 

Públicos, o fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários será 

adjudicado tendo em conta os seguintes lotes: ----------------------- 

- Lote 1 – Fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários, em postos 

de abastecimento público; ------------------------------------------- 

- Lote 2 – Fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários a granel.- 
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8. Cabimento orçamental ------------------------------------------- 

A despesa prevista no presente procedimento tem enquadramento 

orçamental nas rubricas económicas 02010201 e 02010202, no entanto, a 

despesa só se irá projetar no orçamento de 2020, uma vez que o contrato 

terá início no dia 2 de janeiro de 2020 e terminará no dia 31 de 

dezembro de 2020. --------------------------------------------------- 

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

Chaves, 28 de outubro de 2019 --------------------------------------- 

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

em regime de mobilidade --------------------------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS DE 

2019.10.28. -------------------------------------------------------- 

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 

2019.11.05. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS. CONCURSO PÚBLICO 

Nº13/SC/2019. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ----------------------------------- 

- Considerando que, na sequência do Concurso Público nº07/SC/2018 – 

prestação de serviços na área de seguros, veio a ser formalizado, no 

dia 26 de dezembro de 2018, o contrato entre o Município de Chaves e 

a empresa “Willis – Corretores de Seguros, S.A.”, pelo período de um 

ano; --------------------------------------------------------------- 

- Considerando que o referido contrato termina agora o seu prazo no 

dia 31 de dezembro de 2019; ----------------------------------------- 

- Considerando que, após um levantamento sistemático de todos os 

contratos de seguro celebrados com este Município para os diversos 

ramos, dever-se-á proceder à abertura de procedimento adequado, 

tendente à adjudicação da carteira de seguros do Município de Chaves;- 

Assim, face ao exposto, submete-se à consideração superior a presente 

proposta que visa o seguinte: --------------------------------------- 

2. Encargos com contratos de aquisição de serviços – artigo 63º da 

Lei nº71/2018 de 31 de dezembro – LOE ------------------------------- 

Nos termos do disposto no nº1 do artigo 63º da LOE, os valores dos 

gastos com contratos de aquisição de serviços, celebrados nos termos 

do CCP, nas autarquias locais, que, em 2019, venham a renovar-se ou a 

celebrar-se com idêntico objeto de contrato vigente em 2018, não podem 

ultrapassar os valores dos gastos de 2018, considerando o valor total 

agregado dos contratos, sempre que a mesma contraparte preste mais do 

que um serviço ao mesmo adquirente ou o preço unitário, caso o mesmo 

seja aritmeticamente determinável ou tenha servido de base ao cálculo 

dos gastos em 2018; ------------------------------------------------- 

- Considerando que, na sequência do Concurso Público n.º7/SC/2018 – 

prestação de serviços na área de seguros, veio a ser formalizado um 

contrato, entre o Município de Chaves e a empresa “Willis – Corretores 
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de Seguros, S.A”, no valor de 161. 080,12 (cento e sessenta e um mil, 

e oitenta euros e doze cêntimos); ----------------------------------- 

- Considerando que, os valores dos prémios totais dos diversos ramos 

de seguro oscilam durante a execução do contrato, uma vez que poderá 

haver alteração das listagens de bens e pessoas a segurar; ---------- 

- Considerando que, após análise da execução do contrato, verifica-se 

que houve um aumento da frota automóvel, do número de obras de arte a 

segurar, da massa salarial, e outros pequenos ajustamentos noutros 

ramos; ------------------------------------------------------------- 

- Considerando que, face ao exposto nos pontos anteriores, torna-se 

necessário estabelecer, neste procedimento, um preço base superior ao 

preço contratual do procedimento anterior com o mesmo objeto; ------- 

- Considerando que, no seguimento da estratégia delineada na proposta 

n.º2/DCG/2019, e de acordo com a subalínea xi) da alínea a) do ponto 

III da referida proposta, a prestação de serviços de seguros está 

dispensada do cumprimento do limite com valores gastos, previstos no 

n.º1 do artigo 63.º, da Lei n.º71/2018 de 31 de dezembro, até ao valor 

de 149.639,37€; ----------------------------------------------------- 

- Atendendo ao preço base estabelecido no caderno de encargos, o órgão 

competente para autorizar a presente despesa pública é a Câmara 

Municipal de Chaves, nos termos do disposto na alínea b) do n.º1 do 

artigo 18.º do Decreto-Lei n.º197/99 de 8 de junho; ----------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir, que seja 

autorizada, nos termos do disposto no nº4 do artigo 63º da LOE, pela 

Câmara Municipal de Chaves, a dispensa do limite imposto pelo nº1 do 

citado artigo. ------------------------------------------------------ 

3. Escolha do tipo de procedimento ------------------------------- 

- Considerando que o preço base estabelecido no presente procedimento 

é de 198.500,00 (cento e noventa e oito mil e quinhentos euros), 

repartido da seguinte forma: ---------------------------------------- 

- Lote 1 – Ramo acidentes de trabalho e ramo de acidentes pessoais – 

128.583,64€; ------------------------------------------------------- 

- Lote 2 – Ramo automóvel; Ramo responsabilidade civil; Ramo aeronaves 

– 32.545,07€; ------------------------------------------------------- 

- Lote 3 – Ramo multirriscos; Ramo transporte de valores; Ramo de 

obras de arte – 37.371,29€. ----------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no nº3 do artigo 47º do 

CCP, o preço base estabelecido no caderno de encargos teve em conta a 

análise do histórico dos procedimentos anteriores com o mesmo objeto, 

tendo sido feita a análise da execução do contrato vigente em 2019, 

tendo sido atualizados os preços, uma vez que houve aumento do número 

de obras de arte, da frota automóvel, da massa salarial e pequenos 

ajustamentos de outros ramos; --------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), poder-se-á lançar 

mão do procedimento “Concurso Público” como procedimento para a 

celebração de contratos, sem publicação de anúncio no Jornal Oficial 

da União Europeia, quando o valor do contrato seja inferior aos 

limiares referidos nas alíneas b), c) ou d) do nº3 do artigo 474º; -- 

Assim, em cumprimento do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 18º 

do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho, e nos termos do disposto nos 

artigos 36º e 38º do CCP, solicita-se autorização, à Câmara Municipal 

de Chaves, para aplicação do procedimento “Concurso Público”, previsto 

na alínea b) do nº1 do artigo 20º do CCP, para adjudicação da prestação 

de serviço identificada em epígrafe. -------------------------------- 

4. Aprovação do processo de procedimento ------------------------- 
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Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea c) 

do nº1 e nº2 do artigo 40º do CCP, acompanham a presente proposta o 

caderno de encargos, o programa de procedimento e o anúncio do 

concurso. ---------------------------------------------------------- 

5. Designação do júri -------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no nº1 do artigo 67º do 

CCP, com exceção do ajuste direto e dos casos previstos no nº3 do 

citado artigo, os procedimentos para a formação de contratos são 

conduzidos por um júri designado pelo órgão competente para a decisão 

de contratar; ------------------------------------------------------- 

Assim, submete-se à consideração superior a seguinte proposta de 

constituição: ------------------------------------------------------ 

- Membros efetivos: ------------------------------------------------- 

- Presidente: Dr.ª Márcia Santos, Chefe da Divisão de Gestão 

Financeira; -------------------------------------------------------- 

- 1º Membro Efetivo: Dr.º Marcos Barroco, Técnico Superior; --------- 

- 2º Membro Efetivo: Susana Borges, Técnica Superior, em regime de 

mobilidade. -------------------------------------------------------- 

O primeiro membro efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos. ------------------------------------------------------ 

- Membros suplentes: ------------------------------------------------ 

- 1º Membro Suplente: Dr.ª Carla Negreiro, Técnica Superior; -------- 

- 2º Membro Suplente: Dr.ª Fátima Flambot, Técnica Superior. -------- 

6. Delegação de competências ------------------------------------- 

Nos termos do disposto no nº1 do artigo 109º do CCP, sugere-se que as 

competências atribuídas ao órgão competente para a decisão de 

contratar possam ser delegadas no júri, sem prejuízo do disposto na 

parte final no nº2 do artigo 69º do mesmo Código. ------------------- 

7. Caução -------------------------------------------------------- 

No presente procedimento não será exigida a prestação de caução, nos 

termos do disposto na alínea a) do nº2 do artigo 88º do CCP, no 

entanto, para garantir o exato e pontual cumprimento das suas 

obrigações, a entidade adjudicante poderá proceder à retenção de 5% 

do valor dos pagamentos a efetuar ao adjudicatário. ----------------- 

8. Adjudicação por lotes ----------------------------------------- 

Nos termos do disposto no artigo 46.º-A do Código dos Contratos 

Públicos, a prestação de serviços na área de seguros será adjudicada 

tendo em conta os seguintes lotes: ---------------------------------- 

- Lote 1 – Ramo acidentes de trabalho e ramo de acidentes pessoais; - 

- Lote 2 – Ramo automóvel; Ramo responsabilidade civil; Ramo 

aeronaves;---------------------------------------------------------- 

- Lote 3 – Ramo multirriscos; Ramo transporte de valores; Ramo de 

obras de arte. ------------------------------------------------------ 

9. Cabimento orçamental ------------------------------------------ 

O contrato de aquisição de serviços em causa tem enquadramento 

orçamental nas rubricas económicas 01030901 e 020212, no entanto, a 

despesa só se irá projetar no orçamento municipal de 2020, uma vez que 

o contrato terá início no dia 1 janeiro de 2020 e terminará no dia 31 

de dezembro de 2020. ------------------------------------------------ 

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

Chaves, 04 de novembro de 2019 -------------------------------------- 

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

em regime de mobilidade --------------------------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS DE 

2019.11.05. -------------------------------------------------------- 
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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 

2019.11.05. --------------------------------------------------------

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

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. 11ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2019 - REGRA DO 

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL NAS MODIFICAÇÕES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº40/DGF/2019. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando, o artº40º da Lei n.º 73/2013, de 3/set (RFALEI) 1, sob 

a epígrafe “Equilíbrio orçamental”, prevê-se o seguinte: ------------ 

1.  Os orçamentos das entidades do setor local prevêem as receitas 

necessárias para cobrir todas as despesas. -------------------------- 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a receita corrente 

bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida 

das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos. ----- 

3.  O resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente deduzido 

das amortizações pode registar, em determinado ano, um valor negativo 

inferior a 5% das receitas correntes totais, o qual é obrigatoriamente 

compensado no exercício seguinte. ----------------------------------- 

4. Para efeitos do disposto no n.º 2, considera-se amortizações 

médias de empréstimos de médio e longo prazos o montante corresponde 

à divisão do capital contraído pelo número de anos do contrato, 

independente do seu pagamento efetivo. ------------------------------ 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Considerando, que, independentemente da terminologia adotada nas 

normas citadas, o cumprimento da referida regra de equilíbrio 

orçamental deve ser garantido, relativamente a cada ano económico, nos 

momentos seguintes: ------------------------------------------------- 

1 - No momento da elaboração do orçamento, em mapa (com um conteúdo 

que permita aferir a situação em termos da regra de equilíbrio – cfr. 

infra) a integrar o documento previsto no artigo 46.º, nº1, al. a), 

do RFALEI; ---------------------------------------------------------- 

2 - Quando da elaboração de eventuais modificações, em mapa específico 

(com um conteúdo idêntico ao referido anteriormente) que deve 

acompanhar e integrar a respetiva proposta apresentada, no caso, o 

Presidente da Câmara, com competências delegadas, para aprovação; --- 
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3 - Ao nível da execução orçamental, em mapa (com um conteúdo idêntico 

ao referido anteriormente) a incluir no relatório de gestão que integra 

os documentos de prestação de contas.  ------------------------------ 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto, a seguir se traduz em quadro de monitorização, do 

aludido art.º 40º, o cumprimento de tal regra à data atual. --------- 

a) Aquando da Elaboração/aprovação orçamento inicial – 2019: ------ 

b) Em cada modificação orçamental/execução periódica: ------------ 

 

Valor Validação

30.551.600,21 €   

19.775.986,12 €   

2.681.694,12 €     

30.551.600,21 €   

19.775.986,12 €   

10.775.614,09 €   

2.681.694,12 €     

8.093.919,97 €     

30.551.600,21 €   

1.527.580,01 €     

Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)

REGRAS ORÇAMENTAIS

(2) Despesa corrente paga

Despesa corrente paga

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

(1) Valor das receitas correntes brutas previstas para 2019 

Apuramento do saldo corrente

Situação de 

Cumprimento
Saldo Corrente (3) = (1) - (2)

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4)

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) - (4)

Total das receitas correntes totais (6)

5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5%

Artigo 40º

Receitas correntes brutas previstas para 2019 

Situação de 

Cumprimento

05-11-2019

Valor Validação

30.551.600,21 €   

24.613.338,07 €   

2.681.694,12 €     

30.551.600,21 €   

24.613.338,07 €   

5.938.262,14 €     

2.681.694,12 €     

3.256.568,02 €     

30.551.600,21 €   

1.527.580,01 €     

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2019

Total das receitas correntes totais (6) Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5%

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2019 

Situação de 

Cumprimento

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2019

Saldo Corrente (3) = (1) - (2)

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4)

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) - (4)

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

Situação de 

Cumprimento

Apuramento do saldo corrente

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2019 
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Chaves, 06 de novembro de 2019 -------------------------------------- 

A Chefe de Divisão, ------------------------------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Anexo: Mapa da 11ª Modificação aos Documentos Previsionais 2019 ----- 

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

2019.11.05. --------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. PROPOSTA DE FORMALIZAÇÃO DA CANDIDATURA “A CRIATIVIDADE ELEVA O 

ESPÍRITO, AGITA OUTROS MUNDOS”, AO ABRIGO DO AVISO N.º NORTE-30-2019-

21 “CULTURA PARA TODOS (P.I. 9.1) - INFORMAÇÃO Nº108/DSC/2019, DA DRA. 

ANDREIA GERALDES DE 29.10.2019 --------------------------------------

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação visa: ----------------------------------------- 

1.1 Autorização para apresentação da candidatura designada “A 

Criatividade Eleva o Espírito, Agita Outros Mundos”, ao abrigo do 

Aviso N.º NORTE-30-2019-21 “Cultura para Todos (P.I. 9.1)”; --------- 

1.2 Ratificação de tal autorização, pela Câmara Municipal, na próxima 

reunião do órgão executivo. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1 O Programa Operacional Regional do Norte, no âmbito do “Eixo 7- 

Inclusão Social e Pobreza”, definiu a Prioridade de Investimento 9i –

“Inclusão ativa, inclusivamente com vista a promover oportunidades 

iguais e a participação ativa e melhorar a empregabilidade”. ------- 

2.2 Com vista à materialização de tal Prioridade de Investimento, 

foi lançado o concurso para apresentação de candidaturas (Aviso N.º 

NORTE-30-2019-21 “Cultura para Todos (P.I. 9.1)”), no âmbito do qual 

se pretende obter financiamento de operações que promovam “iniciativas 

de inclusão social, potenciando parcerias de caracter inovador e/ou 

experimental que envolvam uma ampla gama de entidades, designadamente 

destinadas a incentivar o desenvolvimento de competências pessoais, 

sociais e profissionais, em especial, de desempregados e desempregados 

com vantagens no acesso ao mercado de trabalho”. -------------------- 

2.3 De acordo com constante na alínea a) do ponto 6.2.3 do referido 

aviso, apenas têm enquadramento de elegibilidade, “as operações 

inscritas no quadro de investimentos aprovado no âmbito da P.I. 9.1 

do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT)”, que 

neste caso corresponde aos investimentos do PDCT do Alto Tâmega. --- 

2.4 De acordo com o quadro de compromissos aprovado, o Município de 

Chaves, enquanto promotor/entidade beneficiária, tem inscrita uma 

verba destinada à realização do investimento “Cultura para Todos”, num 

montante máximo elegível de 532.768,48€. ---------------------------- 

2.5 Visando ir de encontro aos objetivos definidos no Aviso, e com 

vista à execução da realização do investimento destinado ao Município 

de Chaves, foi preparada a candidatura designada “A Criatividade Eleva 

o Espírito, Agita Outros Mundos”, através da qual se pretende colmatar 
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necessidades atualmente identificadas no que toca ao acesso facilitado 

e equitativo à cultura. -------------------------------------------- 

2.6 Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de competências 

pessoais, sociais e profissionais, em grupos socialmente excluídos ou 

desfavorecidos, foram contempladas cinco tipologias de atividades, 

cujos objetivos, público-alvo, meios e investimento se detalham na 

memória anexa a esta informação e aqui sinteticamente se caraterizam:  

• Atividade 1 - “Sons Madraços Para Vibrar”, que consiste no 

desenvolvimento de oficinas e atelieres de música, nas suas várias 

expressões, e outras ações afins, que permitam o envolvimento do 

público-alvo e os atores locais que desenvolvem a atividade musical, 

incluindo a realização de espetáculos e performances; -------------- 

• Atividade 2 - “A Lenda em que Existimos”, que consiste no 

desenvolvimento de oficinas e atelieres de teatro, nas suas várias 

expressões, incluindo áreas correlacionadas (cenografia, figurino, Luz 

e Som), que permitam o envolvimento do público-alvo e os atores locais 

que desenvolvem a atividade do teatro e artes performativas afins, 

incluindo a realização de espetáculos e performances; -------------- 

• Atividade 3 - “Do Sopro Brota a Forma”, que consiste no 

desenvolvimento de oficinas e atelieres de artesanato, nas suas várias 

expressões (cestaria, olaria, tecelagem, arte floral, costura, têxteis 

e reciclagem, etc) que permitam o envolvimento do público-alvo e os 

atores locais que desenvolvem as referidas atividades (associações e 

ateliers), incluindo a realização de exposições, mostras e feiras; -- 

• Atividade 4 - “O Corpo no Espaço Inato”, que consiste no 

desenvolvimento de ações correlacionadas com a dança, nas suas várias 

expressões e géneros, que induzam estímulos motivadores de 

autoconfiança, do equilíbrio emocional, contribuam para habilitar e 

reabilitar a saúde do público-alvo, incluindo a realização de 

espetáculos. ------------------------------------------------------- 

• Atividade 5 - “Nomear na Origem do Significado”, que consiste no 

desenvolvimento oficinas e atelieres que promovam a leitura e 

interpretação de textos bem como a escrita criativa, nas suas várias 

expressões, incluindo a realização de exposições, feiras do livro, 

espaços de conto de histórias, fóruns e mostras. -------------------- 

2.7 Para além destas atividades temáticas, a candidatura prevê ainda 

ações transversais como seja: --------------------------------------- 

• Atividade 6- Plano de Comunicação Geral do Projeto (incluindo 

todas as atividades); ----------------------------------------------- 

• Atividade 7- Preparação, Acompanhamento e Operacionalização do 

Projeto Geral: ------------------------------------------------------ 

- Consultoria Técnica de preparação e submissão da candidatura e 

acompanhamento administrativo da execução; -------------------------- 

- Equipa Técnica para acompanhamento da implementação da operação. -- 

• Atividade 8- Transporte - para o público-alvo que venha a aderir 

às diversas atividades. --------------------------------------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

3.1. Considerando que a presente candidatura poderá permitir obter 

cofinanciamento de meios necessários para apoio do desenvolvimento de 

atividades culturais estimuladoras da interação social, aquisição de 

novas competências e participação ativa de grupos excluídos ou 

socialmente desfavorecidos; ----------------------------------------- 

3.2. Considerando que a diversidade temática das atividades 

preconizadas nesta candidatura permite abranger universos diferentes 

de público-alvo, conferindo mais oportunidades de envolvimento de 

entidades e grupos sociais, indo de encontro aos objetivos do Aviso; 
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3.3. Considerando que a estruturação das atividades foi sendo feita 

pelos grupos de trabalho, constituídos para o efeito, sob a orientação 

estratégica do Senhor Vice-presidente, Dr. Francisco Melo, ponderando 

objetivos, público-alvo, meios e logística; ------------------------- 

3.4. Considerando que a planificação das referidas atividades também 

teve em conta o Valor de Investimento estabelecido na P.I. 9.1 do 

Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT)”, no projeto 

“Cultura para Todos”, ou seja o montante máximo elegível de 

532.768,48€; ------------------------------------------------------- 

3.5. Face ao exposto, propõe-se que se submeta a presente informação 

à consideração do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, 

para que, ao abrigo da competência conferida pelo disposto no artigo 

35º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro, autorize a apresentação da candidatura ao 

referente Aviso, assim como submeta tal autorização a ratificação por 

parte da Câmara Municipal na próxima reunião do órgão executivo. ---- 

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

Chaves, 29 de outubro de 2019 -------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DA DSC, ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 30-10-

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: ----------------------- 

1. Aprovação da memória e respetivo plano financeiro da candidatura 

em causa; ----------------------------------------------------------- 

2. Autorização de submissão da candidatura, com carater de urgência, 

dado o prazo estabelecido para o efeito (31-10-2019); --------------- 

3. Agendamento deste assunto para a próxima reunião do Executivo 

Municipal, visando a ratificação do despacho exarado sobre a presente 

informação. --------------------------------------------------------   

Á consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, -------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NUNO VAZ, DE 30.10.2019 – 

Visto. Concordo. Proceda-se conforme o proposto. À reunião do 

Executivo Municipal para efeitos de ratificação do despacho ora 

exarado. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 30.10.2019. ------------ 

 

 

2. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO BAIRRO DOS AREGOS EM CHAVES” - CANDIDATURA 

NORTE-03-1204-FEDER-000045 (PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE) – 

NOTIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DA CANDIDATURA E ASSINATURA DO TERMO DE 

ACEITAÇÃO - INFORMAÇÃO Nº109/DSC/2019, DO ENGº PAULO VALOURA DE 

04.11.2019 ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

1.1. Levar a conhecimento do Executivo Municipal a notificação de 

aprovação condicionada da candidatura em epígrafe, pela Comissão 

Diretiva do NORTE 2020, em 08/11/2018, nos termos do parecer que se 

anexa; ------------------------------------------------------------- 

1.2. Levar a conhecimento do Executivo Municipal a notificação de 

decisão definitiva, datada de 11/04/2019, decorrente da Audiência 

Prévia dos Interessados, nos termos do parecer que se anexa; -------- 
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1.3. Promover as diligências necessárias à assinatura do Termo de 

Aceitação e respetiva devolução à Comissão Diretiva do NORTE 2020. -- 

2. ENQUADRAMENTO DO OBJETO DA CANDIDATURA ------------------------ 

2.1. Ao abrigo do Aviso NORTE-04-2017-04 – “Reabilitação nos Bairros 

Sociais (Eficiência Energética)”, o Município de Chaves apresentou, 

em 31 de agosto de 2017, uma candidatura designada “Eficiência 

Energética no Bairro dos Aregos em Chaves”. -------------------------  

2.2. Esta operação consubstancia uma intervenção no Bairro Social dos 

Aregos, visando a reconversão dos sistemas energéticos para obter 

poupanças de consumo de energia, mantendo e melhorando os outputs de 

serviço e conforto. ------------------------------------------------- 

2.3.  Esta operação irá incidir sobre os principais focos de consumo 

energético, através de medidas que vão promover a produção de 

eletricidade por painéis fotovoltaicos para autoconsumo, o aquecimento 

de água quente por painéis solares térmicos, o isolamento de coberturas 

e de fachadas, a troca dos envidraçados e caixilhos e a utilização de 

LED nas zonas comuns. Desta forma, irá promover-se um aumento da 

eficiência energética deste bairro social, apoiando a implementação 

de medidas integradas de promoção da eficiência energética e 

racionalizando os consumos. ----------------------------------------- 

2.4. A submissão desta candidatura baseou-se nos seguintes valores de 

investimento: ------------------------------------------------------ 

i) Custo Total – 1.823.019,13 euros; ----------------------------- 

ii) Investimento Elegível – 1.823.019,13 euros; -------------------  

iii) Taxa de Cofinanciamento – 85% (do Investimento Elegível); ----- 

iv) Contribuição FEDER/FC – 1.549.566,26 euros; ------------------- 

v) Autarquia Local – 273.452,87 euros (15% do Investimento 

Elegível). --------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE AOS FUNDAMENTOS E CONDIÇÕES DE DECISÃO DA APROVAÇÃO DA 

CANDIDATURA -------------------------------------------------------- 

3.1. Após a competente análise e avaliação da referida candidatura, 

por parte da Comissão Diretiva do Norte 2020, a mesma mereceu decisão 

favorável condicionada, a qual foi comunicada pela Autoridade de 

Gestão, através de mensagem de correio eletrónico, remetida em 12 de 

novembro de 2018. --------------------------------------------------- 

3.2. Em anexo à referida comunicação, constava o Parecer Global da 

candidatura, tendo-se verificado que, da apreciação da candidatura e 

respetiva análise de mérito, por parte da Autoridade de Gestão, 

resultou a obtenção de uma pontuação de 3,20 pontos. ---------------- 

3.3. Analisado o conteúdo constante na Ficha de Análise da Candidatura 

verificou-se que da análise da referida candidatura e dos 

esclarecimentos adicionais prestados pelo Município de Chaves 

resultaram reajustamentos aos montantes de elegibilidade da 

candidatura, conforme seguidamente apresentado: --------------------- 

i) Custo Total – 1.823.019,13 euros; ----------------------------- 

ii) Investimento Elegível – 1.148.628,15 euros; ------------------- 

iii) Taxa de Cofinanciamento – 85,00% (do Investimento Elegível) --- 

iv) Contribuição FEDER/FC – 976.333,93 euros; --------------------- 

3.4. Assim, registou-se uma diminuição da despesa considerada como 

inicialmente elegível (na fase de submissão da candidatura), e 

consequentemente, uma diminuição da contribuição FEDER proposta e um 

aumento do esforço financeiro do Município. ------------------------- 

3.5. A alteração dos montantes considerados como não elegíveis deveu-

se, essencialmente, à aplicação de custos padrão, à existência de 

trabalhos não elegíveis, bem como à alteração da modalidade de execução 

da ação, que passou da componente “Aquisição de bens” para a componente 

“Construções Diversas”. --------------------------------------------- 
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3.6. Esta alteração aos valores elegíveis e respetivos montantes de 

comparticipação, motivou o exercício do direito de pronúncia, 

apresentado através de e-mail, datado de 26/11/2018, dirigido à 

Comissão Diretiva do Norte 2020, onde se apresentou a posição do 

Município de Chaves relativamente à não elegibilidade de despesas e à 

forma de aplicação dos custos padrão. ------------------------------- 

3.7. Já em 11 de abril de 2019, a Comissão Diretiva do Norte 2020 

manteve as condições de aprovação, conforme tinham sido apresentadas 

em 12 de novembro de 2018. ------------------------------------------ 

3.8. Tendo em conta o contexto e condições previstas na proposta de 

decisão e respetiva tomada de posição em sede de Audiência Prévia dos 

Interessados, consideram-se esclarecidos as questões aí suscitadas. - 

3.9. Neste contexto, cumpre neste momento decidir sobre a aceitação, 

pelo Município de Chaves, do respetivo cofinanciamento, nos moldes 

apresentados na respetiva minuta do Termo de Aceitação e apresentados, 

resumidamente, no ponto 3.3 da presente informação. ----------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

4.1. Considerando a importância que a intervenção a efetuar terá na 

reconversão dos sistemas energéticos para obter poupanças de consumo 

de energia nos vários edifícios que constituem o Bairro Social dos 

Aregos com a manutenção e melhorando dos outputs de serviço e conforto;  

4.2. Considerando que a proposta de aprovação da candidatura, vai de 

encontro às regras da tipologia de elegibilidades previstas para a 

Prioridade de Investimento em que a referida candidatura se enquadra; 

4.3. Considerando ainda que, de acordo com o previsto no n.º 1 e 2 do 

artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, a aceitação 

do apoio deverá ser feita mediante a submissão do Termo de Aceitação, 

devidamente assinado e autenticado por quem disponha de poderes para 

o ato, no prazo de 30 dias contados a partir da notificação. -------- 

4.4. Face ao exposto, propõe-se que superiormente haja concordância 

com as condições previstas na minuta do Termo de Aceitação, e seja 

exarado despacho no sentido de submeter a presente informação/proposta 

(e respetivos documentos em anexo), à próxima reunião do Executivo 

Municipal, para que haja deliberação no seguinte sentido: ----------- 

i) Concordância com o teor da minuta do Termo de Aceitação do apoio; 

ii) Legitimação do Senhor Presidente da Câmara para proceder à 

outorga do referido Termo de Aceitação, para posterior envio do mesmo 

à Comissão Diretiva do Norte 2020. ---------------------------------- 

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

DSPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DA DSC, ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 05-11-2019 

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: ----------------- 

i) Aprovar a minuta do Termo de Aceitação da operação “Eficiência 

Energética no Bairro dos Aregos em Chaves” - Candidatura NORTE-03-

1204-FEDER-000045, candidatada no âmbito do Aviso NORTE-04-2017-04 – 

“Reabilitação nos Bairros Sociais (Eficiência Energética)”; --------- 

ii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 

referido Termo de Aceitação e posterior envio para a Comissão Diretiva 

do Norte 2020. ------------------------------------------------------ 

Caso haja deliberação nos termos preconizados, que seja adotada a 

estratégia procedimental prevista na informação técnica. ----------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NUNO VAZ DE 05.11.2019 -- 
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                                                                  _____________________ 
 

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

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

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram quinze horas e trinta minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 


