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Nº05 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 02 de março de 

2020. ------------------------ 

Aos dois dias do mês de março do ano dois mil e vinte, 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,  Sra. Eng.ª Paula Fernanda da Mota 

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

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

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

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze 

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

elaborada e datada de vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte.- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

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

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

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

Augusto Castanheira Penas, irá estar ausente, da presente reunião 

ordinária do Executivo Camarário, por motivos profissionais 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

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

 

 

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

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

por dar conhecimento, ao executivo camarário, de assuntos relacionados 

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

a) Transporte Urbano Transfronteiriço (TUT): Sobre esta matéria, o 

Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, deu nota que o Agrupamento 

Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Eurocidade Chaves-Verín 

aprovou a extensão do serviço de Transporte Urbano Transfronteiriço 

(TUT), de carater ocasional para o ano de 2020. --------------------- 

O serviço, que inicia este mês, tem novas paragens entre Chaves e 

Verín, facilitando aos moradores das localidades de ambos os 

municípios localizados entre os núcleos de Chaves e Verín um maior 

número de acessos ao TUT. As novas paragens a partir de Chaves são: 

Hospital de Chaves, Avenida D. Afonso Duque de Bragança junto ao 

E.Leclerc, Madalena perto do Km0 da N2 e Vila Verde da Raia. A partir 

de Verín as paragens são: Queizás, Mourazos, Tamaguelos e Terrón. --- 

O TUT continuará a responder à necessidade de disponibilizar ao 

eurocidadão um serviço de transporte ocasional nos dias de maior 

necessidade de mobilidade transfronteiriça, especificamente, nos dias 

de feira das cidades de Chaves e Verín e nos dias de realização dos 
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principais eventos dos dois municípios. O serviço continuará a ser 

gratuito. ---------------------------------------------------------- 

Esta ação é realizada no âmbito do projeto EUROCIDADE_2020, aprovado 

pelo Programa INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP), com 

cofinanciamento do FEDER. ------------------------------------------- 

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

apresentou uma nota de congratulação, a flaviense Diana Priscila 

Pires, distinguida com a Medalha de Honra L`Oréal Portugal para as 

mulheres na ciência. Na sua 16ª edição o prémio foi atribuído no dia 

19-02-2020, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa ------------------ 

Aos 32 anos, Diana Priscila Pires, investigadora na Universidade do 

Minho (UM), irá receber 15 mil euros para desenvolver uma terapia 

alternativa aos antibióticos. A avaliação das candidaturas foi 

realizada por um júri designado pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia, que premeia anualmente quatro cientistas. --------------- 

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

apresentou uma nota de congratulação, as flavienses Ana Rui Magalhães 

e Núbia Veiga, bailarinas da Ent’Artes, pela conquista de uma bolsa 

para o Intensive Summer School, no Ateneo della Danza, em Siena 

(Itália), como reconhecimento do trabalho desenvolvido. ------------- 

É um orgulho ter jovens bailarinos que inscrevem Chaves no mapa 

nacional e internacional da dança. ---------------------------------- 

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

apresentou uma nota de congratulação pela forma como decorreu, no 

pretérito dia 21-02-2020, o desfile de Carnaval em Chaves, no qual 

participaram mais de dois mil figurantes que desfilaram pelas ruas da 

cidade, trazendo animação, cor e alegria com o tradicional desfile de 

Carnaval, que contou com a participação dos estabelecimentos de ensino 

e diversas associações do concelho. --------------------------------- 

O tema deste ano, ficção científica inspirou os mais de dois mil 

participantes, numa concentração fantástica, original e futurista que 

juntou mascarados dos 5 aos 85 anos, onde não faltaram as fantasias 

espaciais e visionárias que fizeram as delícias de todos, sobretudo 

da multidão que assistiu a este corso carnavalesco. ----------------- 

O cortejo saiu à rua com carros alegóricos, música ao vivo, animação, 

folia e sátira social, conduzindo os participantes em aventuras por 

planetas imaginários, povoados por heróis e vilões. O centro da cidade 

encheu-se de gente para ver passar um desfile, que ano após ano, tem 

ganho dimensão e encantado os flavienses assim como os turistas da 

época. ------------------------------------------------------------- 

O empenho e dedicação de todos os envolvidos nesta iniciativa asseguram 

que para o ano há mais. --------------------------------------------- 

A Ação foi dinamizada pela Equipa Viver a Sociedade do Plano Integrado 

Inovador de Combate ao Insucesso Escolar e Financiado pelo: Norte 

2020, Portugal 2020, União Europeia - Fundo Social Europeu. --------- 

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

apresentou uma nota de congratulação, aos atletas flavienses do Karate 

Clube Alto Tâmega(KCAT), pela conquista de mais dois pódios no 

Campeonato Nacional Sénior, no passado dia 22 de fevereiro. --------- 

Bruno Penedo e Inês Tunes conquistaram o 3º lugar na categoria Kumite 

sénior -60Kg e -55Kg, respetivamente. ------------------------------- 

O KCAT participou com uma comitiva de 3 atletas, numa competição que 

reuniu os melhores do escalão absoluto para a disputa do título 

nacional. ---------------------------------------------------------- 

f) Exposição “Nadir, Sujectum” – Sobre esta matéria, o Senhor 

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, deu nota que o Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso (MACNA) inaugura, no próximo dia 7 de março, 
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pelas 17:30 horas, a exposição “Nadir, Sujectum”, que resulta de um 

projeto expositivo integrado nas comemorações do Centenário do 

Nascimento do Mestre Nadir Afonso, com curadoria de António Quadros 

Ferreira. ---------------------------------------------------------- 

Esta proposta pretende apresentar uma perspetiva diferente da obra 

nadiriana, onde se conjuga a relação entre a geometria e a figuração. 

Constituída por 90 obras, das quais 34 são inéditas, a exposição adota 

um percurso que vai dos estudos às pinturas, passando pelos guaches, 

mostrando assim outra visão do pintor, muito pautado por obras de 

composições geométricas, ‘espacillimités’ e pintura de cidades. ----- 

A exposição estará patente ao público até dia 29 de novembro de 2020. 

Aproveitou a oportunidade para endereçar convite a todos os Vereadores 

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

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

g) Projeto da Fronteira de destino: 2 países, 1 destino na Eurocidade 

Chaves-Verín – Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara, Dr. 

Nuno Vaz, deu nota que o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial 

Eurocidade Chaves-Verín, em conjunto com a Confederação Empresarial 

do Centro de Portugal, no âmbito do Programa INTERREG VA Espanha-

Portugal 20142020 (POCTEP), vai realizar, nos dias 6 e 7 de março, o 

evento de divulgação do Projeto da Fronteira de destino: 2 países, 1 

destino na Eurocidade Chaves-Verín. --------------------------------- 

O turista que percorre a Raia descobre fortificações, castelos, 

igrejas, capazes de transportar o visitante a outros tempos. Também 

oferece ao visitante a possibilidade de sentir o território “25 horas” 

por dia (devido à mudança de horário). Descobrir os seus espaços 

naturais, os rios que se ligam e não se dividem e, acima de tudo, 

mergulhar nos usos e costumes, provar os vinhos, a gastronomia e, o 

mais importante, conhecer o seu povo, "os raianos". A Raia convida a 

descobrir, a viver, a sonhar e a convencer quem nos visita de que essa 

fronteira luso-espanhola não se atravessa, simplesmente é percorrida 

porque a própria fronteira é um destino turístico. ------------------ 

A participação no evento é gratuita, mas a inscrição é obrigatória. - 

h) “Obra, vida e mito: Camões por Chaves”: Sobre esta matéria, o Senhor 

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, deu, novamente, nota da realização 

nos próximos dias 6 e 7 de março, no Museu de Arte Contemporânea de 

Chaves, do Encontro temático “A obra, vida e mito: Camões por Chaves”, 

encontro temático organizado pela autarquia flaviense, com parceria 

científica do Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos da 

Universidade de Coimbra. -------------------------------------------- 

 

 

III - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHORA 

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

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

Manuela Pereira Tender, tendo começado por se associar aos votos de 

congratulação apresentados à investigadora flaviense Diana Priscila 

Pires, às bailarinas da Ent’Artes e aos atletas do Karaté Clube do 

Alto Tâmega pelos êxitos alcançados que orgulham Chaves, bem como, 

apresentar um de Saudação ao CCD-CMC Centro Cultural e Desportivo dos 

Trabalhadores da CMC pela comemoração do seu 26.º Aniversário e 

destacou a relevância desta Associação na promoção do desporto e da 

cultura junto dos seus Associados e familiares mas também o seu 

importante papel no âmbito da interação e da coesão entre os 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Chaves das diversas divisões, 

criando e reforçando laços de amizade e promovendo o convívio, a 
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entreajuda e a cooperação fundamentais para um bom ambiente de 

trabalho. ---------------------------------------------------------- 

De seguida e concluindo a sua intervenção, a Vereadora do Partido 

Social Democrata, Dra. Maria Manuela Pereira Tender, em aditamento sua 

intervenção da anterior reunião de Câmara sobre a Capela da Granjinha, 

disse ter conseguido descobrir, através de pesquisa na Internet, e com 

o apoio dum elemento da Assembleia de Freguesia de Valdanta que a 

tinha informado da existência dum compromisso sobre a sua 

requalificação, que o protocolo onde constava essa intervenção não 

tinha sido subscrito entre a Iberdrola e o Município de Chaves, como 

se pensava na Freguesia, mas é um Protocolo subscrito pela Fundação 

Iberdrola, o Ministério da Cultura do Governo de Portugal e a Junta 

de Castilla y Léon, designado Plano de Restauro do Românico Atlântico, 

que se compromete a assegurar o restauro e manutenção do património 

de arte românica em Portugal e Espanha e contempla a intervenção em 

33 monumentos situados nas imediações dos rios Douro e Tâmega, entre 

os quais a Capela da Granjinha, a Igreja de Santa Leocádia, a Igreja 

de S. João Baptista de Cimo de Vila da Castanheira e a Igreja de Nossa 

Senhora da Azinheira de Outeiro Seco, num investimento previsto de 4,5 

milhões de euros no total, suportado 1/3 por cada uma das partes que 

o subscrevem. ------------------------------------------------------- 

A intervenção e restauro nos 33 monumentos estava prevista em fases 

sendo que até ao momento nenhum dos quatro monumentos referenciados 

no concelho de Chaves foi alvo de qualquer intervenção pelo que a 

Vereadora solicitou ao Presidente da Câmara que diligenciasse junto 

do Ministério da Cultura e da Iberdrola no sentido de apurar o nível 

de cumprimento do Plano subscrito e de garantir a intervenção nos 

quatro monumentos românicos do concelho de Chaves, não permitindo que 

tal compromisso seja esquecido e pedindo o seu pronto cumprimento. 

Lembrou que há outros compromissos que continuam por cumprir, como o 

da intervenção no Castelo de Monforte, por si já diversas vezes 

reclamada, e que é preciso uma forte pressão junto do Governo, e 

através da própria Direção Regional de Cultura do Norte, para que 

estas intervenções prometidas não caiam no esquecimento, pois cabe-

nos a nós, hoje, cidadãos e instituições, preservar a nossa memória 

histórica e deixar nas melhores condições o património e o legado 

cultural que herdámos dos nossos antepassados e estes monumentos 

carecem de intervenção, restauro, iluminação e divulgação adequadas 

para poderem funcionar como mais uma alavanca na atratividade 

turística da região, cuja importância é certamente consensual para os 

membros do Executivo.  ---------------------------------------------- 

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

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

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

1 - O Executivo Municipal, associa-se ao voto de saudação apresentado 

pela Vereadora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, relativamente à 

comemoração dos 26 anos de existência do “CCD/CMC - Centro Cultural e 

Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Chaves”, 

destacando, o trabalho desenvolvido pela referida associação, no 

desenvolvimento e promoção de atividades que incrementam o espirito 

de coesão e solidariedade entre todos os trabalhadores do Município.  

2 – Relativamente à eventual existência do Plano Românico Atlântico, 

celebrado entre a “Fundação Iberdrola”, a “Junta de Castilha e Leon” 

e o “Ministério da Cultura”, irão ser realizadas diligências no sentido 

de conhecer os objetivos do referido plano, o seu âmbito e as suas 

obrigações, bem como a respetiva dotação financeira. ---------------- 
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3 – Na presente data, não tem qualquer indicação/informação sobre tal 

matéria, desconhece em absoluto qualquer iniciativa ou ação bem como 

qualquer calendário de intervenção ou obrigações financeiras 

decorrentes do mesmo, tanto mais que o referido assunto não constava 

da lista de dossiers pendentes, entregue pelo anterior Executivo, em 

23 de outubro de 2017. ---------------------------------------------- 

4 – Irá ser solicitado aos serviços municipais competentes, a 

realização de diligências, no sentido de pesquisar e analisar o 

conteúdo do referido plano, para que tal informação possa vir ao 

conhecimento deste Órgão Executivo, em vista a pugnar pelo cumprimento 

do mesmo. ----------------------------------------------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 17 de fevereiro de 2020. ----------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. RELATÓRIO ANUAL – 2019 – TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE VILA 

REAL. -------------------------------------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, o relatório identificado em epígrafe, 

cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 1. ------------ 

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

2020.02.17. -------------------------------------------------------- 

Ao conhecimento do Executivo Municipal. ----------------------------- 

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

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

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

 

 

2.2. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2019 – MODELO DE RECOLHA DE DADOS 

2019 – CARACTERIZAÇÃO PROCESSUAL – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E 

JOVENS. ------------------------------------------------------------ 

Foi presente o oficio identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

A CPCJ de Chaves vem por este meio enviar a V. Exa. o Relatório de 

Atividades e a Caracterização Processual, referente ao ano de 2019, 

nos termos do n.º2, do artigo 32º, da Lei 147/99 de 1 de setembro, com 

as alterações introduzidas pela Lei n.º 142/2015 de 08 de setembro, 

na sua atual redação. ----------------------------------------------- 

Com os melhores cumprimentos, --------------------------------------- 

A Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Chaves - 

(Cidália Mocho Alves) ----------------------------------------------- 

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

2020.02.14. -------------------------------------------------------- 

Ao conhecimento do Executivo Municipal. ----------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

2.3. ALTERAÇÃO DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA LIDERANÇA E COORDENAÇÃO 

DO PROCEDIMENTO CONCURSAL, PARA ADJUDICAÇÃO DE DIREITOS SOBRE OS LOTES 

NO PARQUE EMPRESARIAL DE CHAVES – PARQUE DE ATIVIDADES E PLATAFORMA 

LOGÍSTICA INTERNACIONAL DO VALE DO TÂMEGA -. PROPOSTA N.º 

11/GAP/2020.-------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes e justificação ------------------------------------- 

1. A Assembleia Municipal de Chaves, em sua sessão ordinária de 28 

de fevereiro de 2018, aprovou a medida de incentivo à fixação de 

empresas no concelho de Chaves, consubstanciada na redução para 

€1,00/m2 do preço de venda dos lotes do Parque Empresarial de Chaves 

– Loteamento do Parque de Atividades e Loteamento da Plataforma 

Logística Internacional do Vale do Tâmega -, e que se encontravam 

disponíveis para alienação, nos termos da Proposta Nº 06/GAP/2018, 

aprovada pelo executivo camarário em sua reunião ordinária realizada 

no passado dia 08 de fevereiro de 2018. ----------------------------- 

2. Tal proposta, contemplava, ainda, a designação da comissão 

responsável pela liderança e coordenação do procedimento concursal, 

para adjudicação de direitos sobre os lotes (propriedade ou locação) 

dos prédios em causa, com a seguinte constituição: ------------------ 

Presidente - Dr. Marcelo Delgado ------------------------------------ 

1º Vogal - Arq. Rodrigo Moreira ------------------------------------- 

2º Vogal - Dr.ª Márcia Santos --------------------------------------- 

Vogais Suplentes: Dr.ª Sandra Pereira e Dr.ª Cláudia Ferreira ------- 

Na ausência ou impedimento do presidente, o mesmo será substituído 

pelo primeiro vogal efetivo; ---------------------------------------- 

3. No pretérito dia 1 de julho de 2019, o então Presidente da 

Comissão, Dr. Marcelo Delgado, deixou de exercer funções no Município 

de Chaves, e, nessa justa medida, deixou de presidir àquela Comissão.- 

4.  Neste contexto, torna-se necessário proceder à sua substituição 

em vista ao correto e normal funcionamento da comissão responsável 

pela liderança e coordenação do procedimento concursal, para 

adjudicação de direitos sobre os lotes no Parque Empresarial de Chaves 

– Parque de Atividades e Plataforma Logística Internacional do Vale 

do Tâmega -. -------------------------------------------------------- 

II – Proposta em sentido estrito ------------------------------------ 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, tomo a liberdade 

de propor ao executivo camarário a aprovação da seguinte proposta: -- 

a) Que seja alterada a comissão responsável pela liderança e 

coordenação do procedimento concursal, para adjudicação de direitos 

sobre os lotes (propriedade ou locação) dos prédios em causa, passando 

a mesma a ter a seguinte composição: -------------------------------- 

Presidente - Arq. Rodrigo Moreira ----------------------------------- 

1º Vogal - Dr.ª Márcia Santos --------------------------------------- 

2º Vogal – Arq. Joana Rodrigues ------------------------------------- 

Vogais Suplentes: Dr.ª Sandra Pereira e Dr.ª Cláudia Ferreira ------- 

Na ausência ou impedimento do presidente, o mesmo será substituído 

pelo primeiro vogal efetivo;  --------------------------------------- 

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

executivo camarário, deverá tal decisão administrativa ser levada ao 

conhecimento dos interessados. -------------------------------------- 
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Chaves, 21 de fevereiro de 2020 ------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

2.4. ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ROTA DA ESTRADA NACIONAL 2 - 

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA O ANO DE 2020 - INFORMAÇÃO 

Nº12/GAP/2020, DE 21.02.2020. --------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que a Associação de Municípios da Rota da 

Estrada Nacional 2 (AMREN2), integrada pelo Município de Chaves, na 

qualidade de membro associado, foi constituída a 05 de novembro de 

2016, adquirindo personalidade jurídica como pessoa coletiva de 

direito público; ---------------------------------------------------- 

2. Considerando que a AMREN2 se rege, em geral, pelas 

disposições constantes da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e demais 

legislação aplicável às pessoas coletivas públicas, e, em especial, 

pelos respetivos estatutos e regulamentos internos; ----------------- 

3. Considerando que ao abrigo do n.º 1, do artigo 2º dos 

Estatutos da AMREN2 a associação tem como fim principal o 

desenvolvimento turístico e a promoção económica e cultural dos 

Municípios atravessados pela antiga Estrada Nacional n.º 2; --------- 

4. Considerando que as alíneas a) e b), do n.º 6, do artigo 30º 

dos Estatutos da AMREN2 dispõem que o património e finanças da 

Associação resultam, entre outros, do produto das contribuições dos 

Municípios associados e das transferências dos Municípios; ---------- 

5. Considerando que ao abrigo do artigo 31º dos Estatutos da 

AMREN2 as contribuições financeiras dos Municípios associados são 

fixadas pela Assembleia Geral, sob proposta do Conselho Diretivo; --- 

6. Considerando que a Assembleia Geral da AMREN2 deliberou, sob 

proposta do Conselho Diretivo da AMREN2, em 11/10/2019, a inserção do 

valor de 10.000,00€ (dez mil euros) no Orçamento Municipal, de cada 

Município, para 2020, para fazer face à promoção da Rota e de ações 

que se demonstrem pertinentes para este projeto, em estrito 

cumprimento do artigo 31º dos Estatutos da AMREN2. ------------------ 

7. Considerando que o Conselho Diretivo da AMREN2 deliberou que 

cada Município deveria contribuir com 1.200,00€ (mil e duzentos euros) 

para suportar as despesas com a logística da participação na Bolsa de 

Turismo de Lisboa 2020 (BTL 2020), sendo certo que, nos instrumentos 

de gestão financeira em vigor, para 2020, o Município havia aprovado 

uma quotização ordinária anual de 1.200,00€, a título de quotização 

ordinária; --------------------------------------------------------- 

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

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 € 1.200,00€ 

(mil e duzentos euros) para a Associação de Municípios da Rota da 

Estrada Nacional 2 (AMRN2), a título de reforço da contribuição 
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extraordinária para o exercício de associado, atinente à participação 

na BTL 2020; -------------------------------------------------------- 

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 060203050399 (quotizações outras); ------------ 

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, 21 de fevereiro de 2020 ------------------------------------- 

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

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

Anexo: Comunicação de AMRN2 (30/01/2020) e ata n.º 12 da Assembleia 

geral da AMRN2. ----------------------------------------------------- 

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

 

1. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE MURO E ABATE DE ÁRVORES. - PROPRIETÁRIO – 

AMARO NOGUEIRA FERNANDES INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 49/DAF/2020. -------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

administrativos desta Autarquia Local n.º 10223/2019, datado de 

06/11/2019, o Dr. Henrique Baptista Moreiras, na qualidade de 

mandatário do Senhor Amaro Nogueira Fernandes, veio solicitar o abate 

das árvores existentes na via pública, plantadas junto ao muro de 

vedação do qual é proprietário, bem como a assunção de 

responsabilidade, por parte deste Município, com vista à reparação dos 

danos já produzidos no aludido muro, sito no Bairro André e inscrito 

na respetiva matriz sob o artigo 3161.º, na freguesia de Santa Maria 

Maior, conforme caderneta predial anexa;  --------------------------- 

2. Em defesa do direito reclamado, junta ainda um registo fotográfico 

do local, onde se verifica o estado do enunciado muro; -------------- 

3. Conforme informação técnica colhida da Senhora Eng.ª Salomé 

Carneiro, em 22/11/2019, o procedimento relativo ao abate das árvores 

em causa já se encontra efetuado, restando apenas a destruição dos 

raizames; ---------------------------------------------------------- 

4. No que respeita à reparação do muro, foi solicitado, em 22/11/2019 

e reiterado em 10/02/2020, a apresentação de uma proposta de 

intervenção do muro indicado e respetiva estimativa orçamental, tendo 

sobrevindo a informação técnica n.º 13/DRO/2020, de 22/01/2020, 

remetida em 11/02/2020, segundo a qual “a reparação dos danos 
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provocados pelas árvores obriga a que seja demolido o muro danificado 

em toda a extensão confinante com a Rua Heróis de Chaves e executado 

novo muro, utilizando materiais similares aos existentes”, perfazendo 

tal intervenção o valor de €6.245,00”, acrescidos de IVA à taxa legal 

em vigor; ----------------------------------------------------------- 

5. De salientar que no requerimento indicado no ponto 1 consta 

despacho do Senhor Vereador responsável pelo pelouro, Eng.º Victor 

Santos, datado de 14/11/2019, “à Dr.ª Carla Negreiro para informar e 

propor”; ----------------------------------------------------------- 

Assim, sobre a matéria, e partindo dos elementos patenteados supra, 

cumpre-me informar o seguinte: -------------------------------------- 

II – Do Direito ---------------------------------------------------- 

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

praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei 

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

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

a) Por danos decorrentes do exercício da função administrativa; - 

b) Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional; -- 

c) Por danos decorrentes do exercício da função político – 

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

2.  Relativamente à responsabilidade civil por danos decorrentes do 
exercício da função administrativa, o n.º 1 do artigo 8.º do 

retrocitado diploma legal, determina em que termos existe essa 

responsabilidade exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas 

públicas. ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. De igual modo dispõe o artigo 483.º, do Código Civil, que “aquele 
que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem 

ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios 

fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação 

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

5. Aliás, o n.º 1 do artigo 3.º do regime jurídico da responsabilidade 
civil extracontratual das Pessoas Coletivas Públicas decorrente da 

prática de atos ilícitos praticados pelo Estado e demais pessoas 

coletivas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, prevê que 

“Quem esteja obrigado a reparar um dano (…) deve reconstituir a 

situação que existiria se não se tivesse verificado o evento que obriga 

à reparação”, determinando o n.º 2 do enunciado preceito que “A 

indemnização é fixada em dinheiro quando a reconstituição natural não 

seja possível, não repare integralmente os danos ou seja 

excessivamente onerosa”; -------------------------------------------- 

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

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que 

são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos 

órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 

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

direitos ou interesses legalmente protegidos. ----------------------- 
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6. Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e 

agentes, o n.º 1 do artigo 10.º do enunciado regime legal, determina 

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

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

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

7. Por último, tal facto, como se viu, deverá, ainda, caracterizar-se 
como ilícito, ou seja, antijurídico ou contrário ao direito, sendo 

certo que a ilicitude, no âmbito da responsabilidade civil, pode 

revestir uma de duas modalidades, a saber: ou se traduz na violação 

de direitos ou interesses de outrem (lesão direta) ou se manifesta na 

violação de uma norma destinada a proteger interesses alheios (lesão 

indireta). --------------------------------------------------------- 

8. No caso individual e concreto ora em apreciação, o peticionário 
afirma que os prejuízos foram causados “no muro de vedação” sua 

propriedade pelas “árvores existentes na via pública e plantadas junto 

ao muro de vedação (…) uma vez que essas árvores estão a provocar a 

ruína e queda do dito muro”, solicitando, para os devidos efeitos, o 

abate das enunciadas árvores e a reparação do muro. ----------------- 

9. Sendo certo que, conforme decorre das informações técnicas 

produzidas pelos competentes serviços municipais – designadamente a 

informação técnica colhida da Senhora Eng.ª Salomé Carneiro e a 

informação técnica n.º 13/DRO/2020 - os serviços municipais reconhecem 

e confirmam os factos apresentados. -------------------------------- 

10. Analisados e ponderados os elementos do processo, desde logo, a 

confirmação dos factos apresentados pelo peticionário manifestada nas 

informações técnicas antes enunciadas, e levando em linha de atenção 

os registos fotográficos existentes no processo, do ponto de vista 

estritamente jurídico parecem estar reunidos, salvo melhor opinião, 

os pressupostos legalmente exigíveis para o apuramento de 

responsabilidade civil extracontratual da Autarquia. --------------- 

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

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

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

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

deliberação consubstanciada no deferimento da pretensão formulada pelo 

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

responsabilidade da Autarquia justificadora, a título de 

responsabilidade extracontratual, da assunção da reparação do danos 

produzidos no muro in casu, atenta a figura da reconstituição natural 

prevista no n.º 1 do artigo 3.º do diploma ora em referência; ------ 

b) No estrito cumprimento do disposto no artigo 114.º do Código do 

Procedimento Administrativo (aprovado em anexo pelo Decreto-lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro, adiante CPA), deverá a interessada ser 

notificada da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em 

apreciação; -------------------------------------------------------- 

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

parecer, ao Senhor Vereador Eng.º Victor Santos. -------------------- 

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

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

Chaves, 12/02/2020. ------------------------------------------------- 

Anexo: O respetivo processo administrativo. ------------------------- 

A Técnica Superior (Carla Negreiro) -------------------------------- 

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

2020.02.21. -------------------------------------------------------- 
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Visto. À Reunião de Executivo Municipal para apreciação e deliberação 

quanto ao proposto na informação técnica infra. --------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

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

EXECUTADO: NÚRIA REIS GONÇALVES BARBOSA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

50/DAF/2020. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Mediante requerimento, Núria Reis Gonçalves Barbosa, documento com 
registo de entrada nos serviços desta Autarquia Local n.º 1953/20, 

datado do pretérito dia 12/01/2020, veio a ser solicitado, pela 

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

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

pela ocupação de terrado na feira municipal, acrescido de juros de 

mora e custas processuais, alegando que encontrando-se “desempregada, 

tanto eu como o meu marido, o único meio de nos sustentarmos e pagar 

contas é o espaço da feira semanal de Chaves”. --------------------- 

2. Na verdade, e em sintonia com informação técnica prestada pela 
escrivã afeta ao serviço de execuções fiscais do município de Chaves, 

foi possível apurar que a requerente/executada supra identificada já 

tinha vindo, anteriormente, solicitar pedido idêntico, o qual foi 

objeto de competente análise através da informação técnica n.º 

117/DAF/2019 de 03/06/2019 e posterior sancionamento pelo órgão 

executivo, em reunião ordinária realizada em 11/06/2019, tendo sido 

adotada deliberação favorável ao pedido de pagamento em quatro 

prestações mensais, iguais e sucessivas. --------------------------- 

3. Após respetiva notificação daquela deliberação e respetivo plano 
de pagamentos, em cumprimento da previsão constante no artigo 114.º 

do CPA, certo é que não teve lugar, até à presente data, o pagamento 

de qualquer prestação. --------------------------------------------- 

4. De acordo com a informação prestada pela escrivã dos processos, o 
valor em dívida ascende à quantia de 504,00€, e sobre o qual acrescem 

juros e encargos com o processo, perfazendo um total de 725,30€. --- 

5. A requerente juntou agora, ao processo, declaração emitida pelo 
Serviço de Emprego de Lamego – Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, I.P., emitida em 26/11/2019, onde se atesta que a ora 

requerente/executada “se encontra inscrita como candidata a emprego, 

no Serviço de Emprego de Lamego (…) desde 2019.11.26, na situação de 

desempregada à procura de novo emprego”, relativamente à situação de 

desemprego invocada no requerimento enunciado no ponto 1. ----------- 

Assim, sobre a matéria, cumpre-me informar o seguinte: -------------- 

II – Do pagamento em prestações de dívida em fase de cobrança coerciva. 

1. Encontrando-se uma dívida em fase de execução fiscal, o eventual 

pagamento em prestações deve ser ponderado à luz de regime especial, 

previsto no CPPT. --------------------------------------------------- 

2. Ora, ao abrigo do disposto no n.º1, do art. 196º do CPPT, é 

possível, para o executado, requerer o pagamento da dívida exequenda 

em prestações mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no 

prazo de oposição, ao órgão da execução fiscal. --------------------- 

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

desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, 

não pode solver a divida de uma só vez, não devendo o número das 
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prestações em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser 

inferior a 1 unidade de conta no momento da autorização, nos termos 

do disposto no nº 5, do art. 196º do CPPT. ------------------------- 

4. Refira-se que a importância a dividir em prestações não 

compreende os juros de mora, que continuam a vencer-se em relação à 

dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento, 

os quais serão incluídos na guia passada pelo funcionário para 

pagamento conjuntamente com a prestação, de acordo com o disposto no 

nº 8, da retrocitada disposição legal. ------------------------------ 

5. Por força do disposto no n.º 5, do artigo 198º, do CPTT, o 

requerente está dispensado de prestar garantia, sempre que a dívida 

exequenda seja inferior a 5.000€. --------------------------------- 

6. Atenda-se, contudo, que estando dispensado de prestar garantia, 

a falta de pagamento de uma prestação implicará o vencimento imediato 

das seguintes, sem mais, prosseguindo o processo de execução fiscal 

os seus termos, por força do disposto no n.º 4, do artigo 200º, do 

CPPT. -------------------------------------------------------------- 

7. Ora, de acordo com a Informação produzida pela escrivã dos 

processos de execução fiscal, no dia 30/05/2019, constante do presente 

processo administrativo, na presente data, encontra-se em execução 

fiscal o valor de 504,00€, acrescido de 221,30€, a título de juros1, 

custas com o processo e taxa de justiça. ---------------------------- 

8. Aqui chegados, fácil se torna concluir que, relativamente ao 

critério do valor das prestações, a ora peticionária reúne os 

requisitos necessários para que lhe seja autorizado o pagamento em 4 

prestações mensais, uma vez que, em face do valor em dívida – 504,00€2 

-, é possível fixar o montante de cada prestação num valor superior a 

uma unidade de conta. ---------------------------------------------- 

9. Sendo certo que face ao circunstancialismo descrito em I, à 

pretensão ora formulada pela requerente e à respetiva argumentação 

aduzida patente no enunciado requerimento, não se vê inconveniente, 

em excecionalmente, aquilatar a possibilidade de agilizar um novo 

plano de pagamento, a submeter à consideração do órgão competente para 

o efeito. ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

a) Agendamento deste assunto para a próxima reunião ordinária do 

executivo municipal3, em vista à prática de decisão administrativa 

substantivada no deferimento da pretensão da requerente e 

consubstanciada no pagamento da quantia em dívida em quatro (4) 

prestações mensais, iguais e sucessivas, através de um novo plano de 

                                                           
1 Sendo certo que os valores em causa podem sofrer alterações até à 

eventual aprovação do plano de pagamento, em face, designadamente, dos 

juros de mora, bem como de outras dívidas que a requerente possa vir 

a contrair e que entrem em fase de cobrança coerciva através de 

execução fiscal. --------------------------------------------------- 
2 Valor da dívida sem os juros, por força do disposto no n.º 8, do 

artigo 196º, do CPPT. ---------------------------------------------- 
3 Considerando que a presente informação contém dados pessoais e 

valorações sobre as condições económicas da requerente, não deverá o 

conteúdo da mesma, por razões de cautela e segurança, ser transcrito 

na ata da reunião do órgão executivo municipal onde o presente assunto 

venha a ser objeto de deliberação. ---------------------------------- 
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pagamentos, não se afastando, contudo, a margem discricionária 

permitida ao órgão decisor na apreciação da matéria ora controvertida; 

b) A importância a dividir em prestações não compreende os juros de 
mora, que continuam a vencer-se em relação à dívida exequenda incluída 

em cada prestação e até integral pagamento, os quais serão incluídos 

na guia passada pelo funcionário para pagamento conjuntamente com a 

prestação, de acordo com o disposto no nº 8, do artigo 196º, do CPPT; 

c) Sendo certo que a autorização de pagamento em prestações da dívida 
exequenda, não afasta o dever de pagamento do valor associado aos 

encargos com o processo, o qual acresce ao valor da dívida exequenda; 

d) Sequencialmente, deverá a interessada ser notificada, nos termos do 
art. 114.º do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

ora em apreciação; -------------------------------------------------- 

e) Deverá, ainda, ser dado conhecimento do teor da deliberação que vier 
a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão executivo municipal, 

aos serviços municipais responsáveis pela condução de processos de 

execução fiscal em curso nesta Autarquia Local; --------------------- 

f) De imediato, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 
parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. 

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

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

Chaves, 14 de fevereiro de 2020 ------------------------------------- 

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

 (Dr.ª Carla Negreiro) ---------------------------------------------- 

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

NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DE 2020.02.24. -----------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

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

EXECUTADO: CONCEIÇÃO DIAS AFONSO. INF. 55/DAF/2020. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Mediante requerimento, documento com registo de entrada nos serviços 

desta Autarquia Local n.º 2296/20, datado do pretérito dia 19/02/2020, 

Conceição Dias Afonso, enquanto requerente, veio solicitar a 

autorização de pagamento em prestações mensais, de uma dívida que 

detém, junto deste Município, acrescido de juros de mora e custas 

processuais, alegando o seguinte: “recebo pouco de reforma e não 

consigo pagar a totalidade”. --------------------------------------- 

1. De acordo com a informação prestada pela escrivã dos processos, o 
valor em dívida ascende à quantia de €1.562,09, e sobre o qual acrescem 

juros e encargos com o processo, perfazendo um total de €1.900,09. -- 

2. A requerente juntou, ao processo, certidão da Autoridade Tributária 
e Aduaneira, emitida em 12/02/2020, onde se assevera que a ora 

requerente/executada, face aos rendimentos auferidos no ano de 2018, 

“se encontra dispensada de apresentação de declaração de rendimentos 

Modelo 3 de IRS”, relativamente à situação de falta de condições 

económicas invocada no requerimento enunciado no ponto 1. ---------- 

Assim, sobre a matéria, cumpre-me informar o seguinte: ------------- 

II – Do pagamento em prestações de dívida em fase de cobrança coerciva. 
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1. Encontrando-se uma dívida em fase de execução fiscal, o eventual 

pagamento em prestações deve ser ponderado à luz de regime especial, 

previsto no CPPT. -------------------------------------------------- 

2. Ora, ao abrigo do disposto no n.º1, do art. 196º do CPPT, é 

possível, para o executado, requerer o pagamento da dívida exequenda 

em prestações mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no 

prazo de oposição, ao órgão da execução fiscal. --------------------- 

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

desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, 

não pode solver a divida de uma só vez, não devendo o número das 

prestações em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser 

inferior a 1 unidade de conta no momento da autorização, nos termos 

do disposto no nº 5, do art. 196º do CPPT. -------------------------- 

4. Refira-se que a importância a dividir em prestações não 

compreende os juros de mora, que continuam a vencer-se em relação à 

dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento, 

os quais serão incluídos na guia passada pelo funcionário para 

pagamento conjuntamente com a prestação, de acordo com o disposto no 

nº 8, da retrocitada disposição legal. ------------------------------ 

5. Por força do disposto no n.º 5, do artigo 198º, do CPTT, o 

requerente está dispensado de prestar garantia, sempre que a dívida 

exequenda seja inferior a 5.000€. ----------------------------------- 

6. Atenda-se, contudo, que estando dispensado de prestar garantia, 

a falta de pagamento de uma prestação implicará o vencimento imediato 

das seguintes, sem mais, prosseguindo o processo de execução fiscal 

os seus termos, por força do disposto no n.º 4, do artigo 200º, do 

CPPT. -------------------------------------------------------------- 

7. Ora, de acordo com a Informação produzida pela escrivã dos 

processos de execução fiscal, no dia 20/02/2020, constante do presente 

processo administrativo, na presente data, encontra-se em execução 

fiscal o valor de €1.562,09, acrescido de €338,00, a título de juros4, 

custas com o processo e taxa de justiça. ---------------------------- 

8. Aqui chegados, fácil se torna concluir que, relativamente ao 

critério do valor das prestações, a ora peticionária reúne os 

requisitos necessários para que lhe seja autorizado o pagamento em 15 

prestações mensais, uma vez que, em face do valor em dívida – €1.562,095 

-, é possível fixar o montante de cada prestação num valor superior a 

uma unidade de conta. ----------------------------------------------- 

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

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

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

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

g) Agendamento deste assunto para a próxima reunião ordinária do 

executivo municipal6, em vista à prática de decisão administrativa 

                                                           
4 Sendo certo que os valores em causa podem sofrer alterações até à 

eventual aprovação do plano de pagamento, em face, designadamente, dos 

juros de mora, bem como de outras dívidas que a requerente possa vir 

a contrair e que entrem em fase de cobrança coerciva através de 

execução fiscal. ---------------------------------------------------- 
5 Valor da dívida sem os juros, por força do disposto no n.º 8, do 

artigo 196º, do CPPT. ---------------------------------------------- 
6 Considerando que a presente informação contém dados pessoais e 

valorações sobre as condições económicas da requerente, não deverá o 

conteúdo da mesma, por razões de cautela e segurança, ser transcrito 

na ata da reunião do órgão executivo municipal onde o presente assunto 

venha a ser objeto de deliberação. ---------------------------------- 
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substantivada no deferimento da pretensão da requerente e 

consubstanciada no pagamento da quantia em dívida em quinze (15) 

prestações mensais, iguais e sucessivas, através de um plano de 

pagamentos, não se afastando, contudo, a margem discricionária 

permitida ao órgão decisor na apreciação da matéria ora controvertida; 

h) A importância a dividir em prestações não compreende os juros de 
mora, que continuam a vencer-se em relação à dívida exequenda incluída 

em cada prestação e até integral pagamento, os quais serão incluídos 

na guia passada pelo funcionário para pagamento conjuntamente com a 

prestação, de acordo com o disposto no nº 8, do artigo 196º, do CPPT; 

i) Sendo certo que a autorização de pagamento em prestações da dívida 
exequenda, não afasta o dever de pagamento do valor associado aos 

encargos com o processo, o qual acresce ao valor da dívida exequenda; 

j) Sequencialmente, deverá a interessada ser notificada, nos termos do 
art. 114.º do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

ora em apreciação; -------------------------------------------------- 

k) Deverá, ainda, ser dado conhecimento do teor da deliberação que vier 
a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão executivo municipal, 

aos serviços municipais responsáveis pela condução de processos de 

execução fiscal em curso nesta Autarquia Local; -------------------- 

l) De imediato, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 
parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. 

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

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

Chaves, 21 de fevereiro de 2020 ------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Administração e Fiscalização, em regime de 

substituição ------------------------------------------------------- 

(Despacho n.º 13/GAP/2020) ----------------------------------------- 

(Dr.ª Carla Negreiro) ---------------------------------------------- 

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

NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DE 2020.02.24. -----------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO E DA EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR – ANO LETIVO 2019/2020 – INCUMPRIMENTO DAS CLAUSULAS 

CONTRATUAIS. INFORMAÇÃO DDSC Nº33/2020. ----------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Fundamentação --------------------------------------------------- 

1) No sentido de dar cumprimento às atribuições que estão cometidas 

ao Município em matéria de fornecimento de refeições aos alunos do 1º 

Ciclo e da Educação Pré-Escolar, para o ano letivo 2018/2019, o 

Município de Chaves efetuou um contrato de prestação de serviços com 

a empresa UNISELF – Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, 

S.A. no valor unitário por refeição de 1,75 € sem IVA. -------------- 

2) Na sequência do acompanhamento e fiscalização da execução do 

contrato, em causa, verificou-se que a empresa adjudicatária não 
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respeitou o n.º de trabalhadores a que se vinculou na proposta 

apresentada pela mesma. --------------------------------------------- 

3) De facto, enquanto a proposta previa 13 o numero de 

trabalhadores, a verdade é que no dia 9 de outubro se constatou que o 

n.º de trabalhadores era o seguinte: -------------------------------- 
Nº de Elementos Categoria Nº total de Trabalhadores 

1 Encarregado(a) 0 

1 Cozinheiro(a) de 2.ª 1 

2 Preparador(a) 2 

7 Assistentes Restauração 5 

2 Motorista 2 

Total  Total 

13  10 

4) Sendo certo que o número 1.6, do artigo 13º, do Caderno de 

encargos, determina, expressamente, o seguinte, a saber: ------------ 

“Quando não for respeitado o nº de trabalhadores a que a entidade 

adjudicatária se vinculou na proposta ou incumprimento do nº.4. e 9.1, 

do artigo 9º, Parte II, do presente C.E. será aplicada, no mês seguinte 

ao do incumprimento, uma penalização, no valor de 25,00 (vinte e cinco 

euros) por cada trabalhar e por cada dia de falta” ------------------ 

5) Perante o evidente incumprimento contratual, foi a referida 

notificada, no dia 9 de outubro, para proceder à regularização da não 

conformidade, tendo-lhe sido concedido, para o efeito, o prazo de 5 

dias. -------------------------------------------------------------- 

6) Findo o referido prazo, constatou-se que, para além do silêncio 

da empresa, a situação de incumprimento se manteve, nas seguintes 

condições: a falta de três trabalhadores (um encarregado(a) e dois 

assistentes de restauração). --------------------------------------- 

7) Ora, o incumprimento, acima, referido, tem como consequência a 

aplicação da sanção pecuniária prevista no número 1.6, do artigo 13º, 

do Caderno de Encargos. --------------------------------------------- 

8) Assim sendo, e em vista a garantir a boa execução do contrato e 

de todas as condições contratuais que vinculam as partes, importa, 

agora, proceder à aplicação da referida sanção pecuniária, evitando-

se, nesta justa medida, a continuidade da situação de incumprimento. 

9) Atenda-se, por último, que a sanção, acima, referida, se aplica 

no mês seguinte ao do incumprimento, nos termos do definido no número 

1.6, do artigo 13º, do Caderno de Encargos, sem prejuízo do número 

1.10, do mesmo artigo. ---------------------------------------------- 

II – Cálculo da Sanção pecuniária aplicável ------------------------- 

Cp=25,00 x Nd x Nt -------------------------------------------------- 

Em que: ------------------------------------------------------------- 

Cp- Custo do pessoal em falta a deduzir na fatura ------------------- 

Nd- Número de dias em falta ----------------------------------------- 

Nt- Número de trabalhadores em falta -------------------------------- 

III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

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

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

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

a) Que seja aplica à empresa adjudicatária a seguinte sanção 

pecuniária, nos termos do disposto no número 1.6, do artigo 13º, do 

Caderno de Encargos: ------------------------------------------------ 

Mês de outubro: ----------------------------------------------------- 

Cp=25,00 x Nd x Nt -------------------------------------------------- 

Cp=25 x 13 x 3 = 975 € ---------------------------------------------- 

Mês de novembro: ---------------------------------------------------- 

Cp=25,00 x Nd x Nt -------------------------------------------------- 

Cp = 25 x 20 x 3 = 1500 € ------------------------------------------- 

Mês de dezembro: ---------------------------------------------------- 
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Cp=25,00 x Nd x Nt -------------------------------------------------- 

Cp = 25 x 12 x 3 = 900 € -------------------------------------------- 

Mês de janeiro: ----------------------------------------------------- 

Cp=25,00 x Nd x Nt -------------------------------------------------- 

Cp = 25 x 20 x 3 = 1500 € ------------------------------------------- 

Mês de fevereiro (até ao dia 14): ----------------------------------- 

Cp=25,00 x Nd x Nt -------------------------------------------------- 

Cp = 25 x 10 x 3 = 750 € ------------------------------------------- 

b) Nesta conformidade, após aprovação da presente proposta e em 

conformidade com o disposto no nº.2 do artigo 308º, do Decreto-Lei nº 

18/2008 de 29 de janeiro, que se proceda à audiência prévia do co-

contratante, a fim de se pronunciar no prazo de 10 dias, sobre o 

presente sentido de decisão. ---------------------------------------- 

c) O seu encaminhamento à próxima reunião de Câmara, órgão 

competente para deliberar sobre esta matéria. ----------------------- 

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

Chaves, 14 de fevereiro de 2020 ------------------------------------- 

O Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng. Carlos França) ----------------------------------------------- 

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

DE 2020.02.19. ------------------------------------------------------ 

Concordo. Proceda-se à avaliação nos termos propostos. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DE PREÇÁRIO DE INGRESSO PARA O CICLO DE 

TEATRO – ‘’VIDAS EM CENA’’, INSERIDO NO PLANO DE PROMOÇÃO E ANIMAÇÃO 

ANIMAT 2020. INFORMAÇÃO / PROPOSTA Nº 42 – DDSC. -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

No seguimento da Informação/Proposta n.º 35 - DDSC, aprovada pelo 

Exmo. Senhor Vice-Presidente, Dr. Francisco Melo, em 11 de fevereiro 

de 2020, relativa à execução do Ciclo de Teatro – ‘’Vidas em Cena’’, 

inserido no plano de promoção e animação ANIMAT 2020. --------------- 

O Município de Chaves, dadas as competências que tem na área cultural, 

cria e proporciona alternativas de âmbito lúdico-culturais que captem, 

cativem e retenham a população local e turistas. -------------------- 

Objetivando como principal referente a consolidação de Chaves como 

região cultural e turística por excelência, é importante promover 

diversos espetáculos do mundo das artes para criar as alternativas 

lúdico-culturais.  -------------------------------------------------- 

II – FUNDAMENTAÇÃO -------------------------------------------------- 

Considerando a realização de um evento que tem como objetivo criar 

condições de acesso a variados géneros de peças de teatro e assim 

conseguir atrair a população a este tipo de cultura durante cinco 

dias, nos quais decorrerão cinco sessões de teatro com grupos 

profissionais distintos; -------------------------------------------- 

Considerando que o ingresso para as peças de teatros se irá processar 

através da compra de um bilhete; ------------------------------------ 

Considerando que, para tal, se torna necessário a criação diferenciada 

de escalões e preços de ingresso. ----------------------------------- 

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

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submetemos 

à consideração de V. Ex.ª, o seguinte: ------------------------------ 
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1. Decorrendo do atrás exposto, tomo a liberdade de propor a Vª 

Excelência, e no superior interesse do desenvolvimento deste projeto, 

a criação de três escalões diferenciados de ingresso (aconselhável a 

maiores de 6 anos): -------------------------------------------------         
 

BILHETE 

 

 

PREÇO 

Geral Individual 2,00€ 

Geral Estudante 1,00€ 

Familiar (com número igual ou superior a 3 elementos) 3,00€ 

2. Caso a presente Informação / Proposta venha a merecer aceitação 

superior, por parte do Exmo. Senhor Vice-Presidente, Dr. Francisco 

Melo, mais se propõe o encaminhamento da mesma, para que seja presente 

na próxima reunião de Câmara, para apreciação e aprovação. ---------- 

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

Chaves, 18 de fevereiro de 2020 ------------------------------------- 

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

(Diana C. Cabeleira de Carvalho) ------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, 

ENG. CARLOS FRANÇA DE 18.02.2020. ----------------------------------- 

Visto. Concordo. A consideração superior. --------------------------- 

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

DE 2020.02.19. ------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA NADIR AFONSO (MACNA)-EXPOSIÇÃO “NADIR 

SUBJECTUM”/PREÇO DE VENDA DE CATÁLOGO. INFORMAÇÃO DDSC Nº43/ANO 2020.- 

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 7 de Março será inaugurada no Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso, a exposição de obras de Nadir Afonso 

intitulada “Nadir Subjectum” --------------------------------------- 

No contexto da referida exposição, foi produzido um catálogo/livro, 

com edição de 300 exemplares como forma de divulgar/promover o MACNA 

e a obra do artista; ------------------------------------------------ 

O catálogo/livro é composto por cerca de 300 páginas e inclui diversos 

capítulos sobre a obra do arquiteto e pintor. ----------------------- 

É assim necessário, de forma a podermos disponibilizá-lo a todos os 

interessados, fixar o seu preço de venda. --------------------------- 

II – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, sugere-se e/ou propõe-se que seja autorizado: 

- A venda dos livros ao público em geral, pelo valor de 60 € -------- 

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

Chaves, 20 de fevereiro de 2020 ------------------------------------- 

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

Agostinho Pizarro -------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, 

ENG. CARLOS FRANÇA DE 20.02.2020. ----------------------------------- 

Visto. Concordo. A consideração superior. --------------------------- 

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

DE 2020.02.21. ------------------------------------------------------

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

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

4. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES/REDUÇÃO DO PREÇO DE INGRESSO. 

INFORMAÇÃO DDSC Nº40 /ANO 2020. ------------------------------------- 

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 7 de março será inaugurada no MACNA, uma exposição de 

obras de Nadir Afonso intitulada, “Nadir Subjectum”. A nova mostra irá 

substituir e ocupar o mesmo espaço que a exposição “Arquitectura Sobre 

tela” que encerrará dia 1 de março. --------------------------------- 

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 2 de março, dia de encerramento semanal do 

museu; ------------------------------------------------------------- 

Considerando que os trabalhos necessários associados à montagem e 

instalação da nova exposição decorrerão até 7 de março; ------------- 

Considerando que a execução desses trabalhos inviabiliza a visita do 

público a parte do espaço expositivo do museu; ---------------------- 

Considerando que é justo e adequado reduzirmos o preço do bilhete de 

entrada no museu, nos dias em que decorre a desmontagem, a preparação 

do espaço e a montagem (2 a 7 de março), redução essa justificada pelo 

facto do serviço que prestamos também estar diminuído; -------------- 

Considerando que se realizará dia 6 e 7 de março no auditório do MACNA 

um seminário -------------------------------------------------------- 

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

Assim, face ao exposto, e tendo em conta orientações superiores, 

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 2  a 7 

de março). ---------------------------------------------------------- 

- que no dia 7 de março, dia da inauguração da exposição, o museu 

permaneça aberto ao publico desde as 9,30, até ao final do evento de 

inauguração (implica autorização para convocar os funcionários afetos 

ao serviço de receção para esse efeito). ---------------------------- 

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

Chaves, 20 de Fevereiro de 2020 ------------------------------------- 

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

Agostinho Pizarro --------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, 

ENG. CARLOS FRANÇA DE 20.02.2020. ----------------------------------- 

Visto. Concordo. A consideração superior. --------------------------- 

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

DE 2020.02.21. ------------------------------------------------------

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 
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1. PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E ASSOCIAÇÕES CULTURAIS/BANDAS. PROPOSTA 

N.º13/GAP/2020. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------------------------- 

1. As Associações Culturais do interior, onde a população jovem 

diminui, deparam-se com inúmeras dificuldades de recrutamento de 

jovens intérpretes, principalmente quando os mesmos são oriundos de 

famílias com escassos recursos económicos, dificultando assim a 

revitalização das próprias bandas e temendo a sua continuidade no 

tempo; ------------------------------------------------------------- 

2. Para colmatar essas dificuldades, associadas quase sempre aos 

escassos recursos económicos das famílias dos jovens intérpretes, o 

Município de Chaves pretende promover e apoiar a qualidade do seu 

desempenho artístico, de modo a desenvolver a formação e o 

desenvolvimento musical destes jovens, que integram as “Bandas 

Filarmónicas” das Associações do concelho, que as promovem; --------- 

3. As Associações Culturais, que integram Bandas Filarmónicas, são 

as principais escolas de música do concelho, além de serem o “berço” 

de muitos dos músicos das nossas orquestras, estas instituições 

proporcionam à população um denso leque de conhecimentos culturais e 

musicais, estimulando as relações sociais entre os seus membros; ---- 

4. Os concertos das Bandas do Concelho de Chaves a realizar durante 

o ano 2020, têm como principal objetivo dar a conhecer o trabalho 

realizado pelas bandas flavienses à população local e visitantes 

desenvolvendo uma mostra cultural participando em momentos festivos 

da cidade; --------------------------------------------------------- 

5. Qualquer uma destas Associações Culturais, assenta a sua ação 

sempre na qualidade procurando a motivação dos jovens músicos, 

integrar a história/cultura flaviense, inerente à mítica da 

prossecução dos objetivos, mantendo os grupos unidos e um calendário 

de ações equilibrado nomeadamente no que respeita ao tipo e linha 

orientadora destes espetáculos; ------------------------------------- 

6. Para apoio da formação musical referida, bem assim, da manutenção 

da qualidade das interpretações/concertos a realizar, no presente ano, 

por vezes torna-se indispensável a aquisição de material/instrumentos 

musicais para as Associações Culturais; ---------------------------- 

7. Os municípios dispõem de atribuições na promoção e salvaguarda 

dos interesses próprios das respetivas populações, competindo à Câmara 

Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

de doenças, em conformidade com o disposto na alínea e), do nº2, do 

artigo 23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------- 

2 – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO: ------------------------------------ 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e ao abrigo do 

disposto na alínea e), do nº2, do artigo 23º, e na alínea u) do nº1 

do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário que adote 

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

a) Aprovar a presente proposta, consubstanciada na celebração de um 

Contrato Programa de Desenvolvimento Cultural com as seguintes 
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entidades: Associação Cultural Banda Musical de Loivos, Casa da 

Cultura Popular de Outeiro Seco, Associação Cultural Banda Municipal 

Flaviense “Os Pardais”, Associação Cultura Banda Musical de 

Rebordondo, Associação Cultural e Recreativa da Torre de Ervededo e 

Associação Banda Musical de Vila Verde da Raia, titulando a 

comparticipação financeira da programação musical, concretizando os 

objetivos constantes do Contrato de desenvolvimento Cultural, assim 

discriminado: ------------------------------------------------------ 

i) Comparticipação financeira de natureza pecuniária nos termos do 

Programa de Desenvolvimento de Atividades Culturais; ---------------- 

ii) Apoio financeiro à formação musical de jovens interpretes 

integrados nas Associações/Bandas, de acordo com o normativo para 

acesso a financiamento para apoios à formação musical, para jovens 

intérpretes integrados em Bandas Filarmónicas do Concelho, referente 

ao ano letivo 2019/2020; -------------------------------------------- 

iii) Apoio financeiro, para apetrechamento com instrumentos musicais 

em falta e indumentária para apresentação pública; ------------------ 

b) Simultaneamente, aprovar as minutas dos respetivos Contrato 

Programa de Desenvolvimento Cultural, para cada entidade, cujo teor 

se dá por integramente reproduzido;  -------------------------------- 

c) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima enunciados, 

dever-se-á: -------------------------------------------------------- 

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

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

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

ii) dar conhecimento a cada uma das entidades interessadas do teor da 

decisão tomada; ----------------------------------------------------- 

d) A presente proposta tem cobertura na rubrica orçamental 

04.07.01.01.  ------------------------------------------------------- 

Chaves, 24 de fevereiro de 2020 ------------------------------------- 

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

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

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

MINUTA - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL ------------- 

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

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

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, licenciado em Direito, casado, natural da freguesia de 

Travancas e concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício 

dos Paços do Concelho, em Chaves, e poderes para o ato conferidos por 

deliberação camarária de 12 de julho de 2018; ----------------------- 

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

Segundo:……………, com o NIPC ……………, com sede ……………….., em ………., neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Direção, …………….., titular 

do Cartão de Cidadão nº ……….., válido até ………...--------------------- 

As Associações Culturais, que integram Bandas Filarmónicas, são as 

principais escolas de música do concelho, além de serem o “berço” de 

muitos dos músicos das nossas orquestras, estas instituições 

proporcionam à população um denso leque de conhecimentos culturais e 

musicais, estimulando as relações sociais entre os seus membros; --- 

Fundada em 1826, a Associação da Banda Musical de Loivos, tem vindo a 

desenvolver, ininterruptamente, uma ação promotora da música numa 

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

Ao longo dos quase dois séculos da sua existência, a BML soube 

construir uma reputação de qualidade, entrega e paixão pela música. 
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 Atualmente, a BML é composta por cerca de 60 elementos, na sua maioria 

jovens, que conciliam a sua vida profissional com a atividade musical 

nesta banda. ------------------------------------------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária de …/…/202…, foi aprovada 

a Proposta nº xx/ 2020, consubstanciada na atribuição de 

comparticipação financeira, referente ao ano económico de 2020; ----- 

A celebração do presente Contrato Programa de Desenvolvimento 

Cultural, rege-se de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes:  

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

(Objeto e finalidade) ----------------------------------------------- 

1. Constitui objeto do presente contrato a comparticipação 

financeira – Apoio ao Associativismo – a execução do Programa de 

Atividades de Desenvolvimento Cultural e Musical, que a Associação da 

Banda Musical de Loivos, apresentou a este Município, referente ao ano 

2020, na prática de atividades culturais, da formação musical, cujo 

Plano de Atividades se anexa a este contrato-programa que contempla, 

no mínimo, a realização de três concertos filarmónicos; ------------- 

2.  O desenvolvimento de tais atividades musicais, abrange, nos 

termos da deliberação no executivo camarário, em 20/01/2020, o apoio 

financeiro à formação musical dos jovens intérpretes integrados na 

Associação da Banda Musical de Loivos, no presente ano letivo de 

2019/2020; --------------------------------------------------------- 

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

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

O programa de atividades culturais titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no ano de 2020. ---------------------------- 

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

(Comparticipação financeira e demais apoios municipais) ------------ 

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

pelo Município de Chaves à Associação da Banda Musical de Loivos, é 

de 5.100,00 € (cinco mil e cem euros) para desenvolvimento do Plano 

de Atividades, oportunamente apresentado e um mínimo de três concertos 

filarmónicos. ------------------------------------------------------ 

A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

1.1 € 5.100,00, pago em 3 tranches de 1.700,00€, nos meses de abril, 

maio e junho, sendo suportada pela rubrica orçamental 04.07.01.01 --- 

2. O apoio financeiro à formação musical dos jovens intérpretes, 

integrados na Associação da Banda Musical de Loivos, de acordo com o 

normativo para acesso a financiamento para apoios à formação musical, 

para jovens intérpretes integrados em Bandas Filarmónicas do Concelho, 

referente ao ano letivo 2019/2020 (Informação/Proposta N.º 

227/DDSC/2019, por deliberação camarária em 20/01/2020): ------------ 

2.1 € 4.620,00, mediante a assunção a seguir discriminada: ---------- 

3 Alunos inscritos, iniciação – (60,00 x 3) x 11 = 1.980,00€ -------- 

2 Aluno inscrito, ensino básico – (75,00 x 2) x 11= 1.650,00€ ------- 

1 Alunos inscritos, ensino secundário – 90,00 x 11 = 990,00€ -------- 

2.2 A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

50% com a assinatura do presente contrato programa, o restante valor 

pago trimestralmente, sendo suportada pela rubrica orçamental 

04.07.01.01 -------------------------------------------------------- 

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

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

A comparticipação financeira a prestar pelo Município à Associação 

Cultural Banda Musical de Loivos, será liquidada através de 

transferência bancária para o IBAN PT…. ----------------------------- 
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Cláusula 5ª --------------------------------------------------------- 

(Enquadramento legal) ----------------------------------------------- 

1. O presente contrato fica sujeito aos princípios gerais da atividade 

administrativa (Código do Procedimento Administrativo) e aos 

princípios gerais da contratação pública, previstos no artigo 1º-A do 

D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

2. De acordo com a alínea c), do n.4, do artigo 5 do D.L. nº111-B/2017, 

de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos Públicos, ao presente 

contrato programa não é aplicável a parte II do Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o artigo 290-A do D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto 

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

do Contrato ……………. -------------------------------------------------- 

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

(Obrigação da transparência) ---------------------------------------- 

1. O segundo outorgante deve dar cumprimento às seguintes obrigações 

essências: --------------------------------------------------------- 

a) Apresentação anual de relatório sobre a boa execução do programa 

cultural; ---------------------------------------------------------- 

b) Apresentação de documentos contabilísticos correlacionados, com 

as respetivas atividades constante do programa, e que são objeto de 

financiamento da autarquia; ----------------------------------------- 

c) Consagração de um dever de informação geral, junto do gestor do 

contrato, sobre todas as atividades, desenvolvidas e a desenvolver, 

no âmbito da boa execução do contrato. ----------------------------- 

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

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

O presente contrato produz efeitos no ano de 2020. ------------------ 

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

O Presidente da Direção da Associação da Banda Musical de Loivos, --- 

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

- Plano de Atividades do ano 2020; ---------------------------------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

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

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

- Comprovativo do registo do beneficiário efetivo; ------------------ 

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

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

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

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

- Ata da Direção a aprovar a minuta. --------------------------------

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

MINUTA - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL -------------- 

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

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

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, licenciado em Direito, casado, natural da freguesia de 

Travancas e concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício 

dos Paços do Concelho, em Chaves, e poderes para o ato conferidos por 

deliberação camarária de 12 de julho de 2018; ----------------------- 

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

Segundo:……………, com o NIPC ……………, com sede ……………….., em ………., neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Direção, …………….., titular 

do Cartão de Cidadão nº ……….., válido até ………... -------------------- 

As Associações Culturais, que integram Bandas Filarmónicas, são as 

principais escolas de música do concelho, além de serem o “berço” de 
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muitos dos músicos das nossas orquestras, estas instituições 

proporcionam à população um denso leque de conhecimentos culturais e 

musicais, estimulando as relações sociais entre os seus membros; ---- 

A Casa de Cultura Popular de Outeiro Seco foi fundada a 19 de abril 

1978, com o objetivo de promover e dinamizar atividades recreativas, 

desportivas e culturais que contribuíssem para o desenvolvimento 

artístico e cultural das gentes de Outeiro Seco, elevando assim o nome 

desta terra e ajudando os seus associados a fomentar diversos hábitos 

culturais e desportivos. -------------------------------------------- 

A Casa de Cultura Popular de Outeiro Seco, no dia 4 de janeiro de 

1999, deu início a um novo projeto, a Banda Musical da Casa de Cultura 

Popular de Outeiro Seco. Ativa ininterruptamente desde a sua fundação, 

contando neste momento com cerca de 40 elementos -------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária de …/…/202…, foi aprovada 

a Proposta nº xx/ 2020, consubstanciada na atribuição de 

comparticipação financeira, referente ao ano económico de 2020; ----- 

A celebração do presente Contrato Programa de Desenvolvimento 

Cultural, rege-se de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes: - 

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

(Objeto e finalidade)------------------------------------------------ 

1. Constitui objeto do presente contrato a comparticipação 

financeira – Apoio ao Associativismo – a execução do Programa de 

Atividades de Desenvolvimento Cultural e Musical, que a Associação 

Casa da Cultura Popular de Outeiro Seco, apresentou a este Município, 

referente ao ano 2020, na prática de atividades culturais, da formação 

musical, cujo Plano de Atividades se anexa a este contrato-programa 

que contempla, no mínimo, a realização de três concertos filarmónicos; 

2.  O desenvolvimento de tais atividades musicais, abrange, nos 

termos da deliberação no executivo camarário, em 20/01/2020, o apoio 

financeiro à formação musical dos jovens intérpretes integrados na 

Associação Casa da Cultura Popular de Outeiro Seco, no presente ano 

letivo de 2019/2020; ----------------------------------------------- 

3. Apoio ao apetrechamento de instrumentos para a prática musical e 

espetáculos; ------------------------------------------------------- 

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

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

O programa de atividades culturais titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no ano de 2020. ----------------------------- 

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

(Comparticipação financeira e demais apoios municipais)-------------- 

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

pelo Município de Chaves à Associação Casa da Cultura Popular de 

Outeiro Seco, é de 5.100,00 € (cinco mil e cem euros) para 

desenvolvimento do Plano de Atividades, oportunamente apresentado e 

um mínimo de três concertos filarmónicos. --------------------------- 

A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

1.1 € 5.100,00, pago em 3 tranches de 1.700,00€, nos meses de abril, 

maio e junho, sendo suportada pela rubrica orçamental 04.07.01.01--- 

2. O apoio financeiro à formação musical dos jovens intérpretes, 

integrados na Associação Casa da Cultura Popular de Outeiro Seco, de 

acordo com o normativo para acesso a financiamento para apoios à 

formação musical, para jovens intérpretes integrados em Bandas 

Filarmónicas do Concelho, referente ao ano letivo 2019/2020 

(Informação/Proposta N.º 227/DDSC/2019, por deliberação camarária em 

20/01/2020): ------------------------------------------------------- 

2.1 € 4.290,00, mediante a assunção a seguir discriminada: ---------- 
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1 Aluno inscrito, iniciação – 60,00 x 11= 660,00€ ------------------- 

2 Alunos inscritos, básico – (75,00 x 2) x 11 = 1.650,00€ ----------- 

2 Alunos inscritos, secundário – (90,00 x2) x 11 = 1.980,00€ -------- 

2.2 A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

50% com a assinatura do presente contrato programa, o restante valor 

pago trimestralmente, sendo suportada pela rubrica orçamental 

04.07.01.01. ------------------------------------------------------- 

3. Apoio no apetrechamento de instrumentos para a prática musical e 

espetáculos, no valor de 6.000,00€, sendo suportada pela rubrica 

orçamental 04.07.01.01. --------------------------------------------- 

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

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

A comparticipação financeira a prestar pelo Município à Associação 

Casa da Cultura Popular de Outeiro Seco, será liquidada através de 

transferência bancária para o IBAN PT….. ---------------------------- 

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

(Enquadramento legal) ----------------------------------------------- 

1. O presente contrato fica sujeito aos princípios gerais da atividade 

administrativa (Código do Procedimento Administrativo) e aos 

princípios gerais da contratação pública, previstos no artigo 1º-A do 

D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

2. De acordo com a alínea c), do n.4, do artigo 5 do D.L. nº111-B/2017, 

de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos Públicos, ao presente 

contrato programa não é aplicável a parte II do Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o artigo 290-A do D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto 

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

do Contrato ……………. -------------------------------------------------- 

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

(Obrigação da transparência) ---------------------------------------- 

1. O segundo outorgante deve dar cumprimento às seguintes obrigações 

essências: ---------------------------------------------------------  

a) Apresentação anual de relatório sobre a boa execução do programa 

cultural; ---------------------------------------------------------- 

b) Apresentação de documentos contabilísticos correlacionados, com 

as respetivas atividades constante do programa, e que são objeto de 

financiamento da autarquia; ----------------------------------------- 

c) Consagração de um dever de informação geral, junto do gestor do 

contrato, sobre todas as atividades, desenvolvidas e a desenvolver, 

no âmbito da boa execução do contrato. ------------------------------ 

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

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

O presente contrato produz efeitos no ano de 2020.  ----------------- 

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

O Presidente da Direção da Associação Casa da Cultura Popular de 

Outeiro Seco, ------------------------------------------------------- 

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

- Plano de Atividades do ano 2020; ---------------------------------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

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

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

- Comprovativo do registo do beneficiário efetivo; ------------------ 

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

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

- Cópia do NIPC; ---------------------------------------------------- 
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- Ata da tomada de posse dos corpos dirigentes; --------------------- 

- Ata da Direção a aprovar a minuta.—--------------------------------

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

MINUTA - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL -------------- 

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

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

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, licenciado em Direito, casado, natural da freguesia de 

Travancas e concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício 

dos Paços do Concelho, em Chaves, e poderes para o ato conferidos por 

deliberação camarária de 12 de julho de 2018; ----------------------- 

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

Segundo:……………, com o NIPC ……………, com sede ……………….., em ………., neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Direção, …………….., titular 

do Cartão de Cidadão nº ……….., válido até ………... -------------------- 

As Associações Culturais, que integram Bandas Filarmónicas, são as 

principais escolas de música do concelho, além de serem o “berço” de 

muitos dos músicos das nossas orquestras, estas instituições 

proporcionam à população um denso leque de conhecimentos culturais e 

musicais, estimulando as relações sociais entre os seus membros; ---- 

A Associação da Banda Municipal flaviense “Os Pardais” foi fundada em 

18 de janeiro de 1925 por um grupo de flavienses amantes da música.-- 

Desde então a banda tem tido um papel preponderante na animação e na 

difusão da música, salientando-se a sua importância ao nível da 

formação, contando com cerca 36 músicos. ---------------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária de …/…/202…, foi aprovada 

a Proposta nº xx/ 2020, consubstanciada na atribuição de 

comparticipação financeira, referente ao ano económico de 2020; ----- 

A celebração do presente Contrato Programa de Desenvolvimento 

Cultural, rege-se de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes: - 

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

(Objeto e finalidade) ----------------------------------------------- 

4. Constitui objeto do presente contrato a comparticipação 

financeira – Apoio ao Associativismo – a execução do Programa de 

Atividades de Desenvolvimento Cultural e Musical, que a Associação 

Banda Municipal Flaviense “Os Pardais”, apresentou a este Município, 

referente ao ano 2020, na prática de atividades culturais, da formação 

musical, cujo Plano de Atividades se anexa a este contrato-programa 

que contempla, no mínimo, a realização de três concertos filarmónicos; 

5.  O desenvolvimento de tais atividades musicais, abrange, nos 

termos da deliberação no executivo camarário, em 20/01/2020, o apoio 

financeiro à formação musical dos jovens intérpretes integrados na 

Associação Banda Municipal Flaviense “Os Pardais”, no presente ano 

letivo de 2019/2020; ------------------------------------------------ 

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

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

O programa de atividades culturais titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no ano de 2020. ---------------------------- 

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

(Comparticipação financeira e demais apoios municipais)-------------- 

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

pelo Município de Chaves à Associação Banda Municipal Flaviense “Os 

Pardais”, é de 5.100,00 € (cinco mil e cem euros) para desenvolvimento 

do Plano de Atividades, oportunamente apresentado e um mínimo de três 

concertos filarmónicos. --------------------------------------------- 

A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 
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1.1 € 5.100,00, pago em 3 tranches de 1.700,00€, nos meses de abril, 

maio e junho, sendo suportada pela rubrica orçamental 04.07.01.01--- 

2. O apoio financeiro à formação musical dos jovens intérpretes, 

integrados na Associação Banda Municipal Flaviense “Os Pardais”, de 

acordo com o normativo para acesso a financiamento para apoios à 

formação musical, para jovens intérpretes integrados em Bandas 

Filarmónicas do Concelho, referente ao ano letivo 2019/2020 

(Informação/Proposta N.º 227/DDSC/2019, por deliberação camarária em 

20/01/2020): ------------------------------------------------------- 

2.1 € 2.475,00, mediante a assunção a seguir discriminada: ---------- 

3 Alunos inscrito, básico – (75,00 x 3) x 11 = 2.475,00€ ------------ 

2.2 A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

50% com a assinatura do presente contrato programa, o restante valor 

pago trimestralmente, sendo suportada pela rubrica orçamental 

04.07.01.01 -------------------------------------------------------- 

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

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

A comparticipação financeira a prestar pelo Município à Associação 

Banda Municipal Flaviense “Os Pardais”, será liquidada através de 

transferência bancária para o IBAN PT…. ---------------------------- 

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

(Enquadramento legal) ---------------------------------------------- 

1. O presente contrato fica sujeito aos princípios gerais da atividade 

administrativa (Código do Procedimento Administrativo) e aos 

princípios gerais da contratação pública, previstos no artigo 1º-A do 

D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

2. De acordo com a alínea c), do n.4, do artigo 5 do D.L. nº111-B/2017, 

de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos Públicos, ao presente 

contrato programa não é aplicável a parte II do Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o artigo 290-A do D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto 

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

do Contrato ……………. -------------------------------------------------- 

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

(Obrigação da transparência) ---------------------------------------- 

2. O segundo outorgante deve dar cumprimento às seguintes obrigações 

essências: --------------------------------------------------------- 

d) Apresentação anual de relatório sobre a boa execução do programa 

cultural; ---------------------------------------------------------- 

e) Apresentação de documentos contabilísticos correlacionados, com 

as respetivas atividades constante do programa, e que são objeto de 

financiamento da autarquia; ----------------------------------------- 

f) Consagração de um dever de informação geral, junto do gestor do 

contrato, sobre todas as atividades, desenvolvidas e a desenvolver, 

no âmbito da boa execução do contrato. ----------------------------- 

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

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

O presente contrato produz efeitos no ano de 2020. ------------------ 

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

O Presidente da Direção da Associação Banda Municipal Flaviense “Os 

Pardais”, ---------------------------------------------------------- 

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

- Plano de Atividades do ano 2020; ---------------------------------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

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

- Comprovativo do registo do beneficiário efetivo; ----------------- 

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

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

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

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

- Ata da Direção a aprovar a minuta. --------------------------------

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

MINUTA - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL ------------- 

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

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

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, licenciado em Direito, casado, natural da freguesia de 

Travancas e concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício 

dos Paços do Concelho, em Chaves, e poderes para o ato conferidos por 

deliberação camarária de 12 de julho de 2018; ----------------------- 

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

Segundo:……………, com o NIPC ……………, com sede ……………….., em ………., neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Direção, …………….., titular 

do Cartão de Cidadão nº ……….., válido até ………... -------------------- 

As Associações Culturais, que integram Bandas Filarmónicas, são as 

principais escolas de música do concelho, além de serem o “berço” de 

muitos dos músicos das nossas orquestras, estas instituições 

proporcionam à população um denso leque de conhecimentos culturais e 

musicais, estimulando as relações sociais entre os seus membros; ---- 

A Associação da Banda Musical de Rebordondo é uma coletividade do 

concelho de Chaves, ao serviço da educação e divulgação cultural na 

promoção da sua freguesia e região. 

Estudos apontam a data de nascimento da Banda Musical para o ano de 

1703, sendo uma das filarmónicas mais antigas do país. 

Presentemente a banda é constituída por cerca de 45 músicos. 

Considerando que, por deliberação camarária de …/…/202…, foi aprovada 

a Proposta nº xx/ 2020, consubstanciada na atribuição de 

comparticipação financeira, referente ao ano económico de 2020; ----- 

A celebração do presente Contrato Programa de Desenvolvimento 

Cultural, rege-se de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes: - 

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

(Objeto e finalidade) ----------------------------------------------- 

6. Constitui objeto do presente contrato a comparticipação 

financeira – Apoio ao Associativismo – a execução do Programa de 

Atividades de Desenvolvimento Cultural e Musical, que a Associação da 

Banda Musical de Rebordondo, apresentou a este Município, referente 

ao ano 2020, na prática de atividades culturais, da formação musical, 

cujo Plano de Atividades se anexa a este contrato-programa que 

contempla, no mínimo, a realização de três concertos filarmónicos; 

7.  O desenvolvimento de tais atividades musicais, abrange, nos 

termos da deliberação no executivo camarário, em 20/01/2020, o apoio 

financeiro à formação musical dos jovens intérpretes integrados na, 

Associação da Banda Musical de Rebordondo no presente ano letivo de 

2019/2020; --------------------------------------------------------- 

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

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

O programa de atividades culturais titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no ano de 2020. ----------------------------- 

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

(Comparticipação financeira e demais apoios municipais) ------------- 
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1. A comparticipação financeira, de natureza pecuniária, a prestar 

pelo Município de Chaves à Associação da Banda Musical de Rebordondo, 

é de 5.100,00 € (cinco mil e cem euros), para desenvolvimento do Plano 

de Atividades, oportunamente apresentado e um mínimo de três concertos 

filarmónicos. ------------------------------------------------------ 

A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

1.1 € 5.100,00, pago em 3 tranches de 1.700,00€, nos meses de abril, 

maio e junho, sendo suportada pela rubrica orçamental 04.07.01.01 -- 

2. O apoio financeiro à formação musical dos jovens intérpretes, 

integrados na Associação da Banda Musical de Rebordondo, de acordo com 

o normativo para acesso a financiamento para apoios à formação musical, 

para jovens intérpretes integrados em Bandas Filarmónicas do Concelho, 

referente ao ano letivo 2019/2020 (Informação/Proposta N.º 

227/DDSC/2019, por deliberação camarária em 20/01/2020): ------------ 

2.1 € 825,00, mediante a assunção a seguir discriminada: ------------ 

1 Aluno inscrito, básico – 75,00 x 11 = 825,00€ --------------------- 

2.2 A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos:  -------------------------------------------------------- 

50% Com a assinatura do presente contrato programa, o restante valor 

pago trimestralmente, sendo suportada pela rubrica orçamental 

04.07.01.01 -------------------------------------------------------- 

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

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

A comparticipação financeira a prestar pelo Município à Associação da 

Banda Musical de Rebordondo, será liquidada através de transferência 

bancária para o IBAN PT…. ------------------------------------------- 

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

(Enquadramento legal) ----------------------------------------------- 

1. O presente contrato fica sujeito aos princípios gerais da atividade 

administrativa (Código do Procedimento Administrativo) e aos 

princípios gerais da contratação pública, previstos no artigo 1º-A do 

D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

2. De acordo com a alínea c), do n.4, do artigo 5 do D.L. nº111-B/2017, 

de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos Públicos, ao presente 

contrato programa não é aplicável a parte II do Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o artigo 290-A do D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto 

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

do Contrato ……………. -------------------------------------------------- 

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

(Obrigação da transparência) ---------------------------------------- 

3. O segundo outorgante deve dar cumprimento às seguintes obrigações 

essências: --------------------------------------------------------- 

g) Apresentação anual de relatório sobre a boa execução do programa 

cultural; ---------------------------------------------------------- 

h) Apresentação de documentos contabilísticos correlacionados, com 

as respetivas atividades constante do programa, e que são objeto de 

financiamento da autarquia; ----------------------------------------- 

i) Consagração de um dever de informação geral, junto do gestor do 

contrato, sobre todas as atividades, desenvolvidas e a desenvolver, 

no âmbito da boa execução do contrato. ------------------------------ 

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

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

O presente contrato produz efeitos no ano de 2020. ------------------ 

O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------- 
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O Presidente da Direção da Associação da Banda Musical de Rebordondo,  

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

- Plano de Atividades do ano 2020; ---------------------------------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

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

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

- Comprovativo do registo do beneficiário efetivo; ------------------ 

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

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

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

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

- Ata da Direção a aprovar a minuta. --------------------------------

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

MINUTA - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL -------------- 

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

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

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, licenciado em Direito, casado, natural da freguesia de 

Travancas e concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício 

dos Paços do Concelho, em Chaves, e poderes para o ato conferidos por 

deliberação camarária de 12 de julho de 2018; ----------------------- 

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

Segundo:……………, com o NIPC ……………, com sede ……………….., em ………., neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Direção, …………….., titular 

do Cartão de Cidadão nº ……….., válido até ………... -------------------- 

As Associações Culturais, que integram Bandas Filarmónicas, são as 

principais escolas de música do concelho, além de serem o “berço” de 

muitos dos músicos das nossas orquestras, estas instituições 

proporcionam à população um denso leque de conhecimentos culturais e 

musicais, estimulando as relações sociais entre os seus membros; ---- 

Associação Cultural e Recreativa da Torre de Ervededo, foi constituída 

no dia 14 de Maio de 1987, tendo por finalidade a promoção de ações 

culturais, recreativas e desportivas para os seus associados e 

população em geral. ------------------------------------------------- 

A Banda Musical é o projeto mais sólido e visível desta Associação, 

que mais contribui para a divulgação da sua freguesia e região, 

contando neste momento com 45 elementos. ---------------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária de …/…/202…, foi aprovada 

a Proposta nº xx/ 2020, consubstanciada na atribuição de 

comparticipação financeira, referente ao ano económico de 2020; ----- 

A celebração do presente Contrato Programa de Desenvolvimento 

Cultural, rege-se de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes:  

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

(Objeto e finalidade) ---------------------------------------------- 

8. Constitui objeto do presente contrato a comparticipação 

financeira – Apoio ao Associativismo – a execução do Programa de 

Atividades de Desenvolvimento Cultural e Musical, que a Associação 

Cultural e Recreativa da Torre de Ervededo, apresentou a este 

Município, referente ao ano 2020, na prática de atividades culturais, 

da formação musical, cujo Plano de Atividades se anexa a este contrato-

programa que contempla, no mínimo, a realização de três concertos 

filarmónicos; ------------------------------------------------------ 

9.  O desenvolvimento de tais atividades musicais, abrange, nos 

termos da deliberação no executivo camarário, em 20/01/2020, o apoio 

financeiro à formação musical dos jovens intérpretes integrados na 

Associação Cultural e Recreativa da Torre de Ervededo, no presente ano 

letivo de 2019/2020; ------------------------------------------------ 
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Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

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

O programa de atividades culturais titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no ano de 2020. ----------------------------- 

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

(Comparticipação financeira e demais apoios municipais)------------- 

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

pelo Município de Chaves à Associação Cultural e Recreativa da Torre 

de Ervededo, é de 5.100,00 € (cinco mil e cem euros) para 

desenvolvimento do Plano de Atividades, oportunamente apresentado e 

um mínimo de três concertos filarmónicos. --------------------------- 

A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

1.1 € 5.100,00, pago em 3 tranches de 1.700,00€, nos meses de abril, 

maio e junho, sendo suportada pela rubrica orçamental 04.07.01.01 --- 

2. O apoio financeiro à formação musical dos jovens intérpretes, 

integrados na Associação Cultural e Recreativa da Torre de Ervededo, 

de acordo com o normativo para acesso a financiamento para apoios à 

formação musical, para jovens intérpretes integrados em Bandas 

Filarmónicas do Concelho, referente ao ano letivo 2019/2020 

(Informação/Proposta N.º 227/DDSC/2019, por deliberação camarária em 

20/01/2020): ------------------------------------------------------- 

2.1 € 4.620,00, mediante a assunção a seguir discriminada: ---------- 

3 Alunos inscritos, iniciação – (60,00 x 3) x 11 = 1.980,00€ -------- 

2 Aluno inscrito, ensino básico – (75,00 x 2) x 11= 1.650,00€ ------- 

1 Alunos inscritos, ensino secundário – 90,00 x 11 = 990,00€ -------- 

2.2 A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

50% com a assinatura do presente contrato programa, o restante valor 

pago trimestralmente, sendo suportada pela rubrica orçamental 

04.07.01.01 -------------------------------------------------------- 

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

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

A comparticipação financeira a prestar pelo Município à Associação 

Cultural e Recreativa da Torre de Ervededo, será liquidada através de 

transferência bancária para o IBAN PT ------------------------------- 

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

(Enquadramento legal) ---------------------------------------------- 

1. O presente contrato fica sujeito aos princípios gerais da atividade 

administrativa (Código do Procedimento Administrativo) e aos 

princípios gerais da contratação pública, previstos no artigo 1º-A do 

D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

2. De acordo com a alínea c), do n.4, do artigo 5 do D.L. nº111-B/2017, 

de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos Públicos, ao presente 

contrato programa não é aplicável a parte II do Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o artigo 290-A do D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto 

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

do Contrato ……………. ------------------------------------------------- 

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

(Obrigação da transparência) ---------------------------------------- 

4. O segundo outorgante deve dar cumprimento às seguintes obrigações 

essências: --------------------------------------------------------- 

j) Apresentação anual de relatório sobre a boa execução do programa 

cultural; ---------------------------------------------------------- 
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l) Apresentação de documentos contabilísticos correlacionados, com as 

respetivas atividades constante do programa, e que são objeto de 

financiamento da autarquia; ---------------------------------------- 

m) Consagração de um dever de informação geral, junto do gestor do 

contrato, sobre todas as atividades, desenvolvidas e a desenvolver, 

no âmbito da boa execução do contrato. ------------------------------ 

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

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

O presente contrato produz efeitos no ano de 2020. ------------------ 

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

O Presidente da Direção da Associação Cultural e Recreativa da Torre 

de Ervededo, ------------------------------------------------------- 

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

- Plano de Atividades do ano 2020; ---------------------------------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

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

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

- Comprovativo do registo do beneficiário efetivo; ------------------ 

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

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

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

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

- Ata da Direção a aprovar a minuta. --------------------------------

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

MINUTA - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL -------------- 

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

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

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, licenciado em Direito, casado, natural da freguesia de 

Travancas e concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício 

dos Paços do Concelho, em Chaves, e poderes para o ato conferidos por 

deliberação camarária de 12 de julho de 2018; ----------------------- 

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

Segundo:……………, com o NIPC ……………, com sede ……………….., em ………., neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Direção, …………….., titular 

do Cartão de Cidadão nº ……….., válido até ………... -------------------- 

As Associações Culturais, que integram Bandas Filarmónicas, são as 

principais escolas de música do concelho, além de serem o “berço” de 

muitos dos músicos das nossas orquestras, estas instituições 

proporcionam à população um denso leque de conhecimentos culturais e 

musicais, estimulando as relações sociais entre os seus membros; ---- 

A Associação da Banda Musical de Vila Verde da Raia, é uma coletividade 

ao serviço do povo “raiano”. Desde 6 de Outubro de 1860, que a banda 

vem prestando relevantes e continuados serviços à comunidade em geral 

e em particular à população de Vila Verde da Raia, contando neste 

momento com cerca de 45 elementos. ---------------------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária de …/…/202…, foi aprovada 

a Proposta nº xx/ 2020, consubstanciada na atribuição de 

comparticipação financeira, referente ao ano económico de 2020; ----- 

A celebração do presente Contrato Programa de Desenvolvimento 

Cultural, rege-se de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes: - 

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

(Objeto e finalidade) ----------------------------------------------- 

1. Constitui objeto do presente contrato a comparticipação 

financeira – Apoio ao Associativismo – a execução do Programa de 

Atividades de Desenvolvimento Cultural e Musical, que a Associação da 

Banda Musical Vila Verde da Raia, apresentou a este Município, 
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referente ao ano 2020, na prática de atividades culturais, da formação 

musical, cujo Plano de Atividades se anexa a este contrato-programa 

que contempla, no mínimo, a realização de três concertos filarmónicos; 

2.  O desenvolvimento de tais atividades musicais, abrange, nos 

termos da deliberação no executivo camarário, em 20/01/2020, o apoio 

financeiro à formação musical dos jovens intérpretes integrados na 

Associação da Banda Musical Vila Verde da Raia, no presente ano letivo 

de 2019/2020; ------------------------------------------------------- 

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

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

O programa de atividades culturais titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no ano de 2020. ----------------------------- 

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

(Comparticipação financeira e demais apoios municipais) ------------- 

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

pelo Município de Chaves à Associação da Banda Musical Vila Verde da 

Raia, é de 5.100,00 € (cinco mil e cem euros) para desenvolvimento do 

Plano de Atividades, oportunamente apresentado e um mínimo de três 

concertos filarmónicos. --------------------------------------------- 

A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

1.1 € 5.100,00, pago em 3 tranches de 1.700,00€, nos meses de abril, 

maio e junho, sendo suportada pela rubrica orçamental 04.07.01.01 --- 

2. O apoio financeiro à formação musical dos jovens intérpretes, 

integrados na Associação da Banda Musical Vila Verde da Raia, de acordo 

com o normativo para acesso a financiamento para apoios à formação 

musical, para jovens intérpretes integrados em Bandas Filarmónicas do 

Concelho, referente ao ano letivo 2019/2020 (Informação/Proposta N.º 

227/DDSC/2019, por deliberação camarária em 20/01/2020): ------------ 

2.1 € 3.795,00, mediante a assunção a seguir discriminada: ---------- 

3 Alunos inscritos, iniciação – (60,00 x 3) x 11= 1.980,00€ --------- 

1 Aluno inscrito, básico – 75,00 x 11 = 825,00€ --------------------- 

1 Aluno inscritos, secundário – 90,00 x 11 = 990,00€ ---------------- 

2.2 A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

50% com a assinatura do presente contrato programa, o restante valor 

pago trimestralmente, sendo suportada pela rubrica orçamental 

04.07.01.01 -------------------------------------------------------- 

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

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

A comparticipação financeira a prestar pelo Município à Associação da 

Banda Musical Vila Verde da Raia, será liquidada através de 

transferência bancária para o IBAN PT…… ----------------------------- 

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

(Enquadramento legal) ----------------------------------------------- 

1. O presente contrato fica sujeito aos princípios gerais da atividade 

administrativa (Código do Procedimento Administrativo) e aos 

princípios gerais da contratação pública, previstos no artigo 1º-A do 

D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

2. De acordo com a alínea c), do n.4, do artigo 5 do D.L. nº111-B/2017, 

de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos Públicos, ao presente 

contrato programa não é aplicável a parte II do Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o artigo 290-A do D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto 

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

do Contrato ……………. -------------------------------------------------- 
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Cláusula 6ª --------------------------------------------------------- 

(Obrigação da transparência) ---------------------------------------- 

1. O segundo outorgante deve dar cumprimento às seguintes obrigações 

essências: --------------------------------------------------------- 

a) Apresentação anual de relatório sobre a boa execução do programa 

cultural; ---------------------------------------------------------- 

b) Apresentação de documentos contabilísticos correlacionados, com 

as respetivas atividades constante do programa, e que são objeto de 

financiamento da autarquia; ----------------------------------------- 

c) Consagração de um dever de informação geral, junto do gestor do 

contrato, sobre todas as atividades, desenvolvidas e a desenvolver, 

no âmbito da boa execução do contrato. ------------------------------ 

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

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

O presente contrato produz efeitos no ano de 2020. ------------------ 

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

O Presidente da Direção da Associação da Banda Musical Vila Verde da 

Raia, -------------------------------------------------------------- 

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

- Plano de Atividades do ano 2020; ---------------------------------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

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

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

- Comprovativo do registo do beneficiário efetivo; ------------------ 

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

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

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

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

- Ata da Direção a aprovar a minuta. -------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

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

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 2. -- 

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

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

-------------------------------------------------------------------- 
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3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

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

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

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

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

 

 

3.3. PEDIDO DE CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI 

E/OU IMT – MARIA ALCIDES REBELO MARQUES – PROCESSO 673/17 – RUA BISPO 

IDÁCIO, 45 - SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO Nº 32/DSCH/19, DO TÉCNICO 

SUPERIOR ARTUR LOPES BALTAZAR. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------

A Sra. Maria Alcides Rebelo Marques, na qualidade de proprietária, 

veio através do requerimento nº 2276/19, solicitar certidão 

comprovativa que o edifício que reconstruiu, na Rua Bispo Idácio nº45, 

em Chaves, se localiza em área de reabilitação urbana e foi recuperado 

nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, para os 

seguintes efeitos: -------------------------------------------------- 

a) Isenção de IMI pelo período de três anos (alínea a) do n.º2 do 

artigo 45º do Decreto-Lei nº215/89 de 1 de julho - Estatuto dos 

Benefícios Fiscais - EBF); ------------------------------------------ 

b) Isenção de IMT na aquisição de prédio urbano objeto de 

reabilitação urbana (alínea b) do n.º 2 do artigo 45º do EBF); ------ 

c) Isenção de IMT na primeira transmissão, subsequente à intervenção 

de reabilitação urbana (alínea c) do n.º 2 do artigo 45º do EBF); --- 

1.1. LOCALIZAÇÃO --------------------------------------------------- 

O prédio urbano está situado na Rua Bispo Idácio nº45, freguesia de 

Santa Maria Maior, concelho de Chaves e está descrito no registo da 

Conservatória com o nº3617/20100923 (A,B e C) e inscrito na respetiva 

matriz predial sob o artigo nºP6973. -------------------------------- 

1.2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

1.2.1 De acordo com a Escritura de Compra e Venda, o imóvel foi 

adquirido pela Sra. Maria Alcides Rebelo Marques, no dia 17 de julho 

de 2017. ------------------------------------------------------------ 

1.2.2. A Sra. Maria Alcides Rebelo Marques no dia 25 de setembro de 

2017 apresentou ao Município, o pedido de aprovação do projeto de 

arquitetura, tendo sido concedido o alvará de obras de 

reconstrução/ampliação nº25/18 em 22 de fevereiro de 2018. --------- 

1.2.3.Em 29 de julho de 2019 veio a requerente solicitar o alvará de 

autorização de utilização, tendo sido emitido pelo Município em 28 de 

agosto de 2019, com o nº114/19. ------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ---------------------------------------

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. ------------------------- 
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A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI ----------------------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por 

um período de três anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco 

anos, ao abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 45º do EBF (alteração 

introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro). ------------------- 

2.1.2. ENQUADRAMENTO FACE AO IMT ----------------------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

que iniciem no prazo de 3 (três) anos a contar da data da aquisição 

do imóvel, o IMT pago na aquisição do imóvel, é passível de isenção 

ao abrigo da alínea b) do nº 2 do artigo 45º do EBF, assim como, é 

isento de IMT a primeira transmissão, subsequente à intervenção de 

reabilitação urbana, alínea c) do n.º 2 do artigo 45º do EBF 

(alterações introduzidas pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro), ficando 

dependente do reconhecimento pela Câmara Municipal da área da situação 

do prédio após as respetivas obras de reabilitação, conforme o nº 4 

do artigo 45º do EBF. ----------------------------------------------- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ------------------------------------------ 
3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 45º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------- 

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da isenção de IMI e IMT (artigo 45º do EBF). ------- 

3.3. No âmbito da alínea b) do nº1 e do nº4 do artigo 45º do EBF, o 

município certifica o estado de conservação do imóvel antes e após as 

obras compreendidas na ação de reabilitação, de acordo com a escala 

constante no nº 3 do artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de 

Novembro, que define a ficha de avaliação na qual constam os elementos 

relevantes do imóvel para a determinação do estado de conservação. - 

3.4. No dia 21 de novembro de 2017 a comissão municipal fez a vistoria 

inicial a certificar o estado de conservação do imóvel, fração única, 

tendo sido considerado um estado de conservação de péssimo (nível 1), 

conforme consta da ficha de avaliação, anexa ao processo. ----------- 

3.5. No dia 11 de junho de 2019 a comissão municipal fez a vistoria 

final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5) somente 

para as frações B e C do prédio (1º e 2º Andares) uma vez que o rés-

do-chão (fração A) não foi objeto de reabilitação, conforme consta das 

fichas de avaliação, anexas ao processo. ---------------------------- 

3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do 

EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pela 

proprietária do imóvel, neste caso, as frações B e C, subiram mais de 

dois níveis acima do atribuído antes da intervenção. ---------------- 
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3.7. Relativamente à apresentação da certificação energética referida 

na alínea b) do nº 1 do artigo 45º do EBF, considera-se isenta, dado 

que, por razões de ordem arquitetónica e patrimonial, a reabilitação 

tornar-se-ia inviável, considerando-se apesar de tudo que as obras de 

reabilitação aumentaram significativamente o desempenho térmico, em 

relação à situação do edifício antes da intervenção. --------------- 

3.8. No que respeita ao IMI, considerando a taxa de 0.313% (definido 

para 2020), a isenção por um período de 3 anos, resulta numa redução 

de receita para o município, sendo neste caso e de acordo com a 

avaliação constante na caderneta predial: --------------------------- 

Imóvel 

Artigo matricial 

6973 

Uso da unidade 
Data 

Avaliação 
VPT 

IMI 

(1 ano) 

IMI 

(3 anos) 

Fração A – R/Chão Serviços/comércio 6/10/2019 21 590,00€ Sem isenção 

Fração B - 1º andar Habitação 6/10/2019 20 040,00€ 62,73€ 188,19€ 

Fração C – 2º andar Habitação 6/10/2019 22 100,00€ 69,17€ 207,51€ 

Assim, o município perderá receita anual no valor de 131,90€ e de 

395,70€ durante os 3 anos da isenção de IMI, referentes ao imóvel 

objeto de apreciação. -----------------------------------------------

3.9. No que respeita ao IMT, considerando que o período que decorreu 

entre a aquisição do prédio, 17 de julho de 2017, e a emissão do alvará 

de obras de reconstrução/alteração em 22 de fevereiro de 2018, não 

ultrapassou os três anos, pelo que o requerente cumpriu, o prazo 

estipulado na alínea b) do nº2 do EBF. No entanto o Imposto Municipal 

de Transmissão de Imóveis - IMT, que foi liquidado pela Sra. Maria 

Alcides Rebelo Marques, contribuinte nº185 977 383, conforme documento 

com a referência de pagamento nº160.017.211.281.030, na importância 

de 1.379,22€, em 17 de julho de 2017, diz respeito unicamente à fração 

“A” fração essa que não foi objeto de reabilitação, pelo que não está 

isenta de IMT. ----------------------------------------------------- 

3.10. As transmissões onerosas na primeira transmissão das frações “B” 

e “C” do prédio reabilitado pela Sra. Maria Alcides Rebelo Marques, 

contribuinte nº185 977 383, a afetar a arrendamento para habitação 

permanente ou para habitação própria e permanente estão isentas de 

Imposto Municipal de Transmissão de Imóveis (alínea c) do nº 2 do 

artigo 45º do EBF). ------------------------------------------------- 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de 

isenção de IMI, em nome da Sra. Maria Alcides Rebelo Marques, 

contribuinte nº185 977 383, por um período de três anos, relativamente 

às frações “B” e “C” do artigo matricial nº6973, dando cumprimento ao 

disposto no nº 4 do artigo 45º do EBF. ------------------------------  

4.2. Considerando que a fração “A” não foi objeto de reabilitação 

propõe-se o indeferimento do pedido de restituição do IMT, com base 

no estipulado na alínea b) do nº2 do artigo 45º do EBF. ------------ 

4.3. Considerando que as frações “B” e “C” do prédio foram reabilitadas 

pela Sra. Maria Alcides Rebelo Marques, contribuinte nº185 977 383, e 

sendo para afetar a arrendamento para habitação permanente ou para a 

habitação própria e permanente estão isentas de Imposto Municipal de 

Transmissão de Imóveis (alínea c) do nº 2 do artigo 45º do EBF) na 

primeira transmissão pode ser emitida a certidão. ------------------- 

4.4. A informação deverá ser presente em reunião da Câmara Municipal, 

no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a proposta, 

isto é: ------------------------------------------------------------- 
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a) Deferir o pedido formulado pelos requerentes no que diz respeito 

à isenção de IMI e IMT na primeira transmissão das frações “B” e “C”.   

b) Indeferir o pedido de restituição do IMT pela razão referida no 

ponto 4.2. ---------------------------------------------------------- 

4.5. De acordo com o articulado nos artigos 121.º e 122.º, do CPA, a 

que se refere a audiência dos interessados, deverá a requerente para 

o efeito, ser notificada para vir ao processo, por escrito, no prazo 

de dez dias, dizer o que se lhe oferece, sobre o indeferimento da 

isenção do IMT na compra do prédio. --------------------------------- 

4.6. Caso a requerente não venha a processo, no prazo estipulado, 

deverá ser formalmente indeferido o pedido da requerente da isenção 

do IMT, nos termos do CPA. ------------------------------------------ 

4.3. A presente informação deverá ser presente em reunião da Câmara 

Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a 

presente proposta. -------------------------------------------------- 

4.4. Após aprovação em reunião de Câmara Municipal, o pedido de isenção 

de IMI, e isenção do IMT na primeira transmissão do imóvel, deverá, 

posteriormente ser submetido para deliberação, à Assembleia Municipal, 

tendo em consideração que é da competência deste órgão conceder 

isenções totais ou parciais relativamente aos impostos, de acordo com 

o disposto no ponto 2.º do artigo 16º da Lei nº 73/2013, de 3 de 

setembro (que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e 

das entidades intermunicipais). ------------------------------------- 

4.5. Em caso de aprovação por parte da Assembleia Municipal, a Câmara 

Municipal deverá comunicar, no prazo de 20 dias, ao Serviço de Finanças 

de Chaves o reconhecimento da situação do prédio. ------------------- 

4.6. Notificar a requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------- 

Chaves 14 de fevereiro de 2020 -------------------------------------- 

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

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

Artur Lopes Baltazar ----------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 14-02-2020.- 

A reunião do executivo municipal para efeitos de pronúncia quanto ao 

proposto nesta informação técnica. --------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A HABITAÇÃO, COMÉRCIO 

E SERVIÇOS, PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES – 

PROCESSO N.º 530/19 – ANTÓNIO MANUEL MONTEIRO RODRIGUES – ESTRADA 

NACIONAL N.º 2, VIDAGO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE VIDAGO, ARCOSSÓ, 

SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO 

E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ARQ.ª SUSANA FERNANDES DATADA DE 

17.02.2020. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO----------------------------------------------------- 

O Sr. António Manuel Monteiro Rodrigues, através do requerimento nº 

107/20 e pelo requerimento nº 398/20, referente ao processo nº 530/19, 

na qualidade de proprietário, vêm apresentar os projetos de 

especialidades de alteração/ampliação um edifício de habitação, 

comercio e serviços, localizado na Estrada Nacional nº 2 e na praceta 

dos Combatentes, em Vidago, nos termos do nº 4, do artigoº 20 do Regime 
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Jurídico de Edificações e Urbanização (RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, na sua redação atual.----------------------------- 

2. ANTECEDENTES/ENQUADRAMENTO------------------------------------- 

2.1. O projeto de arquitetura referente ao processo nº 530/19, foi 
aprovado condicionalmente em reunião do Executivo Camarário de 

9/12/2019, no seguimento da informação técnica nº 2074/SCOU/2019.---- 

2.2. A aprovação foi condicionada às licenças e autorizações e 

pareceres da entidade externa ao Município com competência na servidão 

e restrição de utilidade pública da Estrada Nacional nº 2 - 

Infraestruturas de Portugal, SA.------------------------------------- 

3. INSTRUÇÃO------------------------------------------------------ 

3.1. A acompanhar o requerimento nº107/20 são entregues os seguintes 
elementos:---------------------------------------------------------- 

a) CD;-------------------------------------------------------- 

b) Declaração de conformidade entre formato papel e formato 

digital (Engª Janete Garcia Alves);---------------------------------- 

c) Ficha eletrotécnica (Eng. Luís Miguel da Cunha Gonçalves) e 

fatura de abastecimento de eletricidade;----------------------------- 

d) Projeto de infraestruturas de telecomunicações em edifícios, 

acompanhado de termo de responsabilidade do autor e declaração da 

ordem dos engenheiros (ITED) (Eng. Luís Miguel da Cunha Gonçalves);-- 

e) Projeto de estabilidade, acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor, declaração da ordem dos engenheiros e cópia 

de seguro de responsabilidade civil (Engª Janete Garcia Alves);------ 

f) Projeto de abastecimento de água, de rede de águas residuais 

e pluviais, acompanhados de termos de responsabilidade (Engª Janete 

Garcia Alves);------------------------------------------------------ 

g) Projeto de condicionamento acústico, acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor e, declaração da ordem dos engenheiros (Engª 

Janete Garcia Alves);------------------------------------------------ 

h) Projeto de instalação de gás, acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor e, declaração da ordem dos engenheiros (Engª 

Janete Garcia Alves) e avaliação como projeto “adequado” pela 

“Plurispec”;-------------------------------------------------------- 

3.2. A Ficha de segurança contra incendio, acompanhada de termo de 
responsabilidade (Arq.º João Pedro Chaves Portelinha), consta do 

processo a coberto do requerimento nº 1471/19.----------------------- 

3.3. A acompanhar o requerimento nº 398/20, entrega ainda:---------- 
i) Pré-certificados energéticos (SCE 220170113, SCE220174824, 

SCE220189931, SCE220195019 e SCE220204010);-------------------------- 

j) Projeto de estudo de comportamento térmico, acompanhado de 

termo de responsabilidade (Engª Janete Garcia Alves).---------------- 

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO PEDIDO---------------------------------- 

4.1. Os projetos de especialidade estão instruídos de acordo com o 
disposto no ponto 16.º, do Anexo I, da Portaria n.º 113/2015, de 22 

de abril, nomeadamente no que concerne à responsabilidade dos técnicos 

autores dos projetos das especialidades.----------------------------- 

4.2. Deverão ser pagas as taxas previstas no Regulamento de Liquidação 
e Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações Urbanísticas, 

que importam no montante total de 4.181.89€, 839,40€ correspondentes 

às taxas de licenciamento do edifício (artigo 66.º da tabela de taxas 

anexa ao regulamento) e 3.342.49€ correspondentes às taxas de 

infraestruturas urbanísticas (alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 

regulamento):------------------------------------------------------- 

a) Taxas de licenciamento: 

  Descrição Un. Taxa Valor 
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Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
  

  66,95 € 

n.º 6 
Edificios mistos, por fogo ou unidade de ocupação       

a) 
 Fogos       

i) 

 Até 100 m2 
2 

72,50 € 

145,00 

€ 

ii) 
 De 101 m2 a 150 m2 0 78,05 € 0,00 € 

iii) 
 Superior a 150 m2 0 83,65 € 0,00 € 

b) 
 Unidade de ocupação       

i) 

 Até 100 m2 de área bruta de construção 
3 

111,55 

€ 

334,65 

€ 

ii) 

 De 101 m2 a 300 m2 de área bruta de construção 
0 

167,25 

€ 
0,00 € 

iii) 

 De 301 m2 a 2000 m2 de área bruta de construção 
0 

223,00 

€ 
0,00 € 

iv) 

 Superior a 2000 m2 de área bruta de construção 
0 

557,60 

€ 
0,00 € 

n.º 16 

Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 
24 

12,20 € 

292,80 

€ 

  TOTAL      

839,40 

€ 

b) Taxas infraestruturas urbanísticas: 

QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   5,8   19,33 112,11 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   0   13,08 0,00 €/m 

 - Granito (calçada à 

portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 1   39,80   39,80 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou 

blocos de betão)   0   15,92 0,00 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   2   25,02 50,04 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE ESGOTOS   1   34,12   34,12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1   45,49   45,49 €/m 

                

  C - custo das obras existentes na 

via pública / m       303,17 €/m 

  m - frente do terreno que 

confronta com a via pública       31,5   

  N - número de pisos         2   

 
Edifícios de habitação coletiva ou de utilização mista, com um 

número de pisos igual ou inferior a 4 (N≤4)- alínea b.1) do n.º 1 

do artigo 24.º  

 

   

  

T = C x m x [0.3 + 0.05 (N-

1)]       T = 3 342,49 € 

 

5. PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 
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5.1. Face ao exposto, propõe-se superiormente o deferimento do pedido 
de licenciamento das obras de alteração e ampliação de um edifício de 

habitação, comércio e serviços, após o pagamento das taxas acima 

determinadas no montante de 4.181,89€, conforme artigo 117º do Regime 

Jurídico de Urbanização e da Edificação.----------------------------- 

5.2. O deferimento ficará condicionado à licença e autorização da 
entidade que tutela a servidão e restrição de utilidade pública da 

Estrada Nacional nº 2.----------------------------------------------- 

5.3. O requerente dispõe do prazo de um ano para requerer a emissão 
do respetivo alvará, em conformidade com o artigo 76º do Decreto-lei 

555/99 de 16 de dezembro, na sua redação atual, apresentando os 

elementos constantes do ponto 1, do artigo 3.º, da Portaria n.º 216-

E/2008, de 3 de março.----------------------------------------------- 

5.4. Deverá ainda ser recordado ao empreiteiro, enquanto responsável 
pela produção de resíduos de construção e demolição (RCD), as 

obrigações a que está sujeito por força do Decreto-Lei n.º 46/2008, 

de 12 de Março e ulteriores alterações, designadamente do seu artigo 

11.º; para efeitos de controlo e fiscalização do cumprimento das normas 

aí contidas, e conforme previsto na alínea f) do referido artigo 11.º, 

deverá ser mantido, conjuntamente com o livro de obra, o registo de 

dados de RCD, de acordo com o modelo constante do anexo II, do citado 

decreto-lei.-------------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 20.02.2020.------------------------------------------------ 

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. INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE A ESTAÇÃO DE 

RADIOCOMUNICAÇÕES, CÁLCULO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS – PROCESSO N.º 

778/16 – MEO – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. – ESTRADA 

DO CRUZEIRO, FREGUESIA DE NOGUEIRA DA MONTANHA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 

DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI 

DATADA DE 11.02.2020. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-ANTECEDENTES------------------------------------------------------ 

1.1-Em reunião de câmara de 06-09-2018, sob proposta da INFORMAÇÃO Nº 

1339/SCOU/2018, o Executivo deliberou, no sentido de indeferir o 

pedido de autorização para a instalação de uma infraestrutura de 

suporte de estação de radiocomunicações e respetivos acessórios, 

designada por “NOGUEIRA DA MONTANHA – 16TM006”, em virtude de o CD, 

constante no processo registado com o nº 778/16, não se encontrar 

georeferenciado, conforme  previsto  no nº 3 do artigo 13º do 

Regulamento nº 732/2015, o qual procedeu à revisão do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação, publicado em Diário da 

República, na 2ª Série – Nº 207 em 22 de outubro de 2015.------------ 

1.2-De acordo com o disposto nos artigos 121º e 122º do Código de 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 

7/1, 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-Mediante o n/ ofício com a referência 409/DGOT/2018, registado com 

o nº 5134, em 25-09-2018, a sociedade anónima, MEO – SERVIÇOS DE 
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COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A, tomou conhecimento da deliberação 

camarária de 06-09-2018.--------------------------------------------- 

1.4-Em audiência prévia, a interessada, entendeu não se pronunciar, 

nem apresentar novo CD, com os elementos instrutórios, de acordo com 

o disposto no nº 3 do artigo 13º do Regulamento nº 732/2015, o qual 

procedeu à revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação.--------------------------------------------------------- 

1.5-Em reunião de câmara de 19-08-2019, com base na 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 98/SAA/2019, o Executivo deliberou indeferir, 

definitivamente, o pedido de autorização para a instalação de uma 

infraestrutura de suporte de estação de radiocomunicações e respetivos 

acessórios, designada por “NOGUEIRA DA MONTANHA – 16TM006”, solicitado 

sob o requerimento nº 2164/16.--------------------------------------- 

1.6-No Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, decorre o 

Processo nº 521/19.1BRMDL, com data de entrada de 12 de dezembro de 

2019, referente  à instalação de uma infraestrutura de suporte de 

estação de radiocomunicações e respetivos acessórios, no prédio 

urbano, inscrito na matriz predial da freguesia de Nogueira da Montanha 

sob o artigo P 1072, situado na Estrada do Cruzeiro, cujo pedido de 

autorização foi promovido pela sociedade anónima, MEO SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÕES E MUITIMÉDIA, S.A.-------------------------------------- 

1.7-Por despacho do Srº Presidente, Drº Nuno Vaz, datado de 30/01/2020, 

foi decidido:------------------------------------------------------- 

 Reconhecer o deferimento tácito do pedido de autorização de 

instalação de infraestruturas de suporte para uma estação de 

radiocomunicações, solicitado sob o requerimento registado com o nº 

2164/16, nos termos do disposto no artigo 8º do Decreto-Lei nº 11/2003, 

de 18/, diploma que regula a autorização municipal inerente à 

instalação e funcionamento das infraestruturas de suporte das estações 

de radiocomunicações e respetivos acessórios, definidas no Decreto-

Lei nº 151-A/2000, de 20 de julho e adota mecanismos para fixação dos 

níveis de referência relativos à exposição da população a campos 

eletromagnéticos ( 0 Hz – 300 GHz).---------------------------------- 

 Emitir as guias de pagamento das taxas devidas, referentes ao 

pedido de autorização de instalação de infraestruturas de suporte para 

uma estação de radiocomunicações, e respetivos acessórios, designada 

por “NOGUEIRA DA MONTANHA – 16TM006”, solicitado sob o requerimento 

registado com o nº 711/17, de 27-05-2017.---------------------------- 

LOCALIZAÇÃO--------------------------------------------------------- 

 O prédio urbano onde a requerente instalou a infraestrutura de 

suporte para uma estação de radiocomunicações, e respetivos 

acessórios, designada por “NOGUEIRA DA MONTANHA – 16TM006”, encontra-

se inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Nogueira da 

Montanha sob o artigo P 1072º.--------------------------------------- 

2-PARECER----------------------------------------------------------- 

2.1-No seguimento do pedido de autorização para instalação de uma 

infraestrutura de suporte de estação de radiocomunicações e respetivos 

acessórios, no prédio urbano, supra referido, a interessada solicitou 

a emissão das guias de pagamento das taxas devidas, mediante o 

requerimento, registado com o nº 711/16.----------------------------- 

2.2-A estação base de telecomunicações, encontra-se na presente data 

instalada e ocupa uma área de 8,00 m2, no logradouro do edifício da 

central da anteriormente designada Portugal Telecom, construído no 

prédio urbano, inscrito na matriz predial da freguesia de Nogueira da 

Montanha sob o artigo P1072º, possuindo as seguintes características:- 

 2 Antenas Omni SL 13231D T5.----------------------------------- 
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 Mastros principais de apoio às antenas.------------------------ 

 Fundação em betão armado de 0,8 x 0,8 x 1,0 m, enterrada a 2 m 

de profundidade.---------------------------------------------------- 

3-TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO-------------------------- 

A taxa administrativa prevista na Tabela anexa ao Regulamento 

Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas pela realização 

desta operação urbanística, corresponde ao valor de € 3 042,35 ( três 

mil e quarenta e dois euros e trinta e cinco cêntimos).-------------- 

4-CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO -------------- 

Considerando que, a interessada, MEO, S.A, apresentou o requerimento 

registado com o nº 711/17, de 27-04-2017, solicitando a emissão da 

guia para pagamento das taxas devidas;------------------------------- 

Considerando  que, o Decreto-Lei nº 11/2003, de 18/1, dispõe no nº 8 

do artigo 6º, sob o título de “ Procedimento”, que o Presidente da 

Câmara profere decisão final no prazo de 30 dias e que decorrido esse 

prazo o requerente pode iniciar a colocação das infraestruturas em 

causa, mediante entrega prévia de requerimento em que solicite a 

emissão da guia de pagamento das taxas devidas;---------------------- 

Considerando  que, no caso em concreto, não foi proferida qualquer 

decisão, no prazo de  30 dias, conforme previsto no nº 8 do artigo 6º 

do Decreto Lei nº 11/2003, de 18/1, pelo que se formou o deferimento 

tácito do pedido de autorização de instalação de uma infraestrutura 

de suporte de estação de radiocomunicações e respetivos acessórios, 

pelo expresso no artigo 8º do diploma legal acima referido;---------- 

Considerando o teor do despacho do Srº Presidente da Câmara, Drº Nuno 

Vaz, datado de 30-01-20220, constante no processo a folhas nº 189 à 

nº 190, o qual se reproduz na presente informação técnica.----------- 

5-PROPOSTAS--------------------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

e no Decreto-Lei nº 11/2003, de 18/1 e demais legislação supra 

referida, tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte 

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

5.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo:-------------------------------------------- 

 Que, delibere, concordar com as taxas administrativas prevista 

na tabela anexa ao Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de 

Taxas, devidas pela realização desta operação urbanística, referente 

à instalação de uma infraestrutura de suporte de estação de 

radiocomunicações e respetivos acessórios, as quais ascendem ao 

montante de € 3 042,35 ( três mil e quarenta e dois euros e trinta e 

cinco cêntimos).---------------------------------------------------- 

5.2-Após o pagamento das taxas devidas, propõe-se que seja emitido o 

respetivo alvará de autorização nos termos do disposto no nº 3 do 

artigo 74º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação.-------- 

5.3-Propõem-se ainda os seguintes procedimentos:--------------------- 

5.3.1-Notificar a requerente, para apresentar novo CD georeferenciado, 

conforme previsto no nº 3 do artigo 13º do Regulamento nº 732/2015, o 

qual procedeu à revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação, publicado em Diário da República, na 2ª Série – Nº 207 em 

22 de outubro de 2015 e dar-lhe a conhecer a deliberação camarária que 

recair sobre a presente informação técnica.-------------------------- 

5.3.2-Dar a conhecer ao Consultor Jurídico, Srº Drº Victor Brás, a 

deliberação camarária que recair sobre a presente informação técnica.- 

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

ANEXO 1------------------------------------------------------------- 
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CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO DE TAXAS------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento legal da SEÇÂO V do CAPÌTULO 1 

- LICENCIAMENTO E ATIVIDADES DIVERSOS, da Tabela anexa ao Regulamento 

Municipal de Liquidação e Cobrança de taxas devidas pela Realização 

de Operações Urbanísticas.------------------------------------------- 

Cálculo das taxas de licenciamento----------------------------------- 

Dados Gerais:------------------------------------------------------- 

-Instalação de Infraestruturas de suporte da estação base de 

telecomunicações. -------------------------------------------------- 

Quadro I -TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE ALVARÁ 

 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo I  LICENCIAMENTO E ATIVIDADES DIVERSAS    

Secção V ATIVIDADES DIVERSAS       

Artigo 5.º 

Infraestruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações e respectivos acessórios       

nº 1 Apreciação dos pedidos de aprovação dos projectos de 

instalação de infraestruturas de suporte das estações 

radiocomunicações, por unidade 

1 52,95 € 52,95 € 

nº 2 Autorização de instalação de infraestruturas de suporte 

das estações radiocomunicações, por un, até 5metros de 

altura 

 
1 059,90 

€ 

1 059,90 

€    

nº 3 Por cada metro linear superior a 5 metros, acresce ao 

valor anterior  
7 

264,90  

€ 

1 854,30 

€ 

Subseção 

IV  Emissão de Título 
   

Artigo 66º  Licença ou admissão de comunicação prévia (taxa geral)    

nº 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
 63,60 € 63,60 € 

nº 16 Prazo de execução da obra, por cada mês, ou fração 1 11,60 € 11,60  € 

  TOTAL      

 

3 042,35   

€ 

 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 20.02.2020.------------------------------------------------ 

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 ESPAÇO EM CONJUNTO COMERCIAL, PEDIDO DE 

APROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA – PROCESSO N.º 631/05 – GRUPO JOM, 

LDA. – AV. DA COCANHA, SANTA CRUZ, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA 

CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 

19.02.2020. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

1.1. Através do requerimento n.º 264/20, referente ao processo n.º 

631/05, empresa J.O.M, Lda, na qualidade de locatário, apresenta, um 

pedido de licenciamento, visando a aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada em obras de ampliação7 de 

                                                           
7 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
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um espaço, inserido num conjunto comercial8, no formato de “Retail 

Park”9, com alvará de obras de construção n.º 296/06, 53/08 e 

Aditamento n.º 89/16, sito, na Av.ª da Cocanha, União das freguesias 

de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge no concelho de Chaves.------------- 

1.2. De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 13.515,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 2461 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 265/20071112, da freguesia de Santa 

Cruz/Trindade.------------------------------------------------------ 

2. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1. Alvará de obras de construção n.º 296/06, para construção de um 

“conjunto comercial”, com a área de 10.714,00 m2.-------------------- 

2.2. Alvará de autorização de utilização n.º 126/07.----------------- 

2.3. Alvará de obras de alteração n.º 53/08, com aumento de área de 

1.013,70 m2 e para construção de um “estabelecimento de comércio a 

retalho não alimentar”.---------------------------------------------- 

2.4. Projeto de alterações aprovado por despacho, datado de 17 de 

Setembro de 2008, com aumento de área de 718,24 m2.------------------ 

2.5. Alvará de autorização de utilização n.º 148/08, referente ao 

“estabelecimento de comércio a retalho não alimentar”.--------------- 

2.6. Aditamento n.º 89/16, relativo a alteração de fachada, do “armazém 

destinado a retalho não alimentar”.---------------------------------- 

3. SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR----------------------------------- 

3.1. O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e no n.o 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de 

Abril, nomeadamente:------------------------------------------------ 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial, referentes ao prédio; 

- Caderneta Predial Urbana;------------------------------------------ 

- Ficha de elementos estatística;------------------------------------ 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1/200;--------------------------- 

- Calendarização da execução da obra;-------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra;--------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1/2 000;---------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1/10 000;----------- 

- Extrato da Planta de ordenamento e condicionantes do P.D.M;-------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e pelo coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das 

normas legais e regulamentares aplicáveis; -------------------------- 

- Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil dos 

técnicos;----------------------------------------------------------- 

                                                           
8  «Conjunto comercial», o empreendimento planeado e integrado, 

composto por um ou mais edifícios nos quais se encontra instalado um 

conjunto diversificado de estabelecimentos de comércio a retalho e ou 

de prestação de serviços, sejam ou não propriedade ou explorados pela 

mesma entidade, que preencha cumulativamente os seguintes requisitos: 

i) Disponha de um conjunto de instalações e serviços concebidos para 

permitir a uma mesma clientela o acesso aos diversos estabelecimentos;  

ii) Seja objeto de uma gestão comum, responsável, designadamente, pela 

disponibilização de serviços coletivos, pela instituição de práticas 

comuns e pela política de comunicação e animação do empreendimento. - 
9 Formato que inclui unidades de comércio a retalho especializado, 

geralmente “big boxes” ou “power stores” com acesso directo ao parque 

de estacionamento ou a áreas pedonais, sendo classificado segundo a 

sua dimensão. ------------------------------------------------------- 
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- Comprovativo da inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional;----------------------------------------------- 

- Memória Descritiva e Justificativa;-------------------------------- 

- Plantas à escala 1:100;-------------------------------------------- 

- Cortes transversais e longitudinais à escala 1:100;---------------- 

- Alçados à escala 1:100;-------------------------------------------- 

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 

na alínea c) do n.º 2 art.º 4 do Dec.- Lei 555/99 alterado pelo Dec.- 

Lei n.º 136/2014 de 9 de Setembro, por se tratar de obras de ampliação 

em área não abrangida por operação de loteamento, estando deste modo 

sujeita a licença administrativa.------------------------------------ 

4.2. Nos instrumentos de Gestão Territorial-------------------------- 

4.2.1. De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio está inserido num espaço da Classe 1 – Espaço Urbano 

e Urbanizável e da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves.----------------- 

4.3. Nos Regulamentos Municipais------------------------------------- 

4.3.1. O pedido apresentado tem enquadramento na alínea a) do artigo 

24.º (Impacte urbanístico relevante) do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação.----------------------------------------- 

4.4. No Regime jurídico de acesso e exercício de atividades de 

comércio, serviços e restauração – Decreto – Lei n.º 10/2015 de 16 de 

Janeiro------------------------------------------------------------- 

4.4.1. O pedido apresentado, tem enquadramento legal na alínea b) do 

n.º1 do artigo 4.º do Decreto- Lei n.º 10/2015, de 16/01, pelo facto, 

de se tratar de estabelecimentos de comércio a retalho com área de 

venda superior a 2.000,00 m2, inseridos em conjunto comercial (conforme 

alínea m) do artigo 2.º do referido diploma legal), no formato de 

“Retail Park”10, estando sujeita, a uma mera comunicação prévia o 

acesso às atividades.------------------------------------------------ 

5. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO----------------------------- 

5.1. O requerente solicita, o licenciamento, das obras de ampliação 

do conjunto comercial, designado de “Retail Park”, licenciado ao 

abrigo do alvará de obras de construção n.º 296/06, 53/08 e Aditamento 

n.º 89/16, com uma ampliação da área bruta de construção de 1.649,00 

m2, distribuídos por um mezanino.------------------------------------ 

5.2. É pretensão do requerente, proceder ao aumento da área bruta de 

construção de um espaço (loja 2), através da criação de um mezanino, 

com a área de 1.649,00 m2, sem alteração, da altura da edificação e da 

implantação.-------------------------------------------------------- 

5.3. A operação urbanística, consubstanciada na ampliação de um 

conjunto comercial, compagina-se com os afastamentos existentes na 

envolvente imediata, os alinhamentos à via pública com a qual confronta 

e o índice de construção do solo, ao propor para este último um valor 

de 0,72 m2/m2. Neste sentido, pode -se concluir que projeto em causa 

respeita as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos no 

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.---------- 

5.4. Face à tipologia do imóvel previsto (estabelecimento comercial) 

e à área bruta de construção do mesmo (ampliação), a proposta cumpre 

                                                           
10 Formato que inclui unidades de comércio a retalho especializado, 

geralmente “big boxes” ou “power stores” com acesso directo ao parque 

de estacionamento ou a áreas pedonais, sendo classificado segundo a 

sua dimensão. ------------------------------------------------------- 
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o especificado na alínea d), do n.º 3, do artigo 12.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, uma vez que contempla no 

interior do seu prédio 217 lugares de estacionamento automóvel, o qual 

é superior ao valor mínimo de 194 lugares previstos naquela norma 

regulamentar.------------------------------------------------------- 

5.5. Nos termos das disposições combinadas previstas no n.º 5, do 

art.º 44.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e na alínea 

c), do n.º1, do art.º 24.º, do Regulamento Municipal de Urbanização e 

Edificação, a operação urbanística em causa é considerada como de 

impacte relevante.-------------------------------------------------- 

5.6. Neste contexto, e atento o disposto no n.º 5, do art.º 44.º do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, a operação urbanística 

em análise fica sujeita às cedências e compensações previstas para as 

operações de loteamento, tendo assim de cumprir o disposto sobre tal 

matéria nos artigos 43º e 44º, do RJUE, e nos artigos 20.º e 21.º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal.------------------------------ 

5.7. O requerente não propõe ceder ao domínio público, qualquer área, 

destinada a arruamentos, espaços verdes e/ou de utilização coletiva, 

ficará deste modo sujeito ao pagamento do valor da respetiva 

compensação, de acordo com o previsto no art.º 30.º, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e de Edificação e Tabela de Taxas e Licenças 

devidas pela Realização de operações urbanísticas.------------------- 

5.8. De acordo com o n.º 2, do artigo 21.º, do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal a área global máxima exigível para integração no 

domínio público, corresponde à soma das áreas destinadas a espaços 

públicos verdes, de utilização coletiva ou de circulação, e a 

equipamentos públicos ou de utilidade pública, não poderá exceder o 

menor dos seguintes valores:----------------------------------------- 

5.8.1- A área global máxima (m2) ≤ 40% (área do terreno) (m2)-------- 

0,00 m2 ≤ 40% (2.280,00 m2) -----------  0,00 m2 ≤ 912,00  m2---------- 

5.8.2- A área máxima exigível destinada especificamente a equipamentos 

públicos ou de utilidade não poderá ultrapassar o valor numericamente 

igual a 25% da área bruta de construção prevista na operação. ------- 

Área máxima para equipamentos públicos ≤ 25% (Área bruta de construção) 

(m2)----------------------------------------------------------------- 

0,00 m2 ≤ 25% (1.649,00 m2) ------------------- 0,00 m2 ≤  412,25 m2--- 

5.8.3- As áreas destinadas a espaços públicos – espaços verdes ou de 

utilização coletiva, arruamentos viários e pedonais, estacionamentos 

– não podem exceder o valor máximo global correspondente a 15% da área 

total do terreno objeto da mesma operação---------------------------- 

Área total máxima ≤ 15 % (área do terreno) (m2)---------------------- 

0,00 m2 + 0.00 m2  ≤ 15 % ( 2.280,00 m2) ------ 0,00 m2 ≤   342,00 m2-- 

5.9- Nestes termos pode-se concluir que, as áreas máximas a ceder para 

o domínio público por força do disposto no artigo 21.º, do Regulamento 

do P.D.M., seriam de 342,00 m2, destinado a espaços públicos (espaços 

verdes, arruamentos viários e pedonais e estacionamentos) e 412,25 m2, 

destinado a equipamentos de utilização coletiva.--------------------- 

5.10- Considerando, que o requerente não propõe com a presente operação 

urbanística ceder qualquer área ao domínio público, resulta assim, uma 

área não cedida para arruamentos, espaços verdes e/ou de utilização 

coletiva de (342,00 m2 + 412,25 m2) = 754,25 m2, a qual é inferior à 

máxima admissível, ou seja, em cumprimento do estipulado na alínea a), 

do n.º2, do artigo 21.º, do Regulamento do PDM, o município não poderá 

exigir para cedências ao domínio público uma área superior a 40% da 

área total do terreno (40% x 2.280,00 m2 = 912,00 m2).---------------- 
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5.11- Face ao que vem de ser dito, conclui-se que a proposta 

urbanística patenteada possui um défice de área de cedência 754,25 

m2.------------------------------------------------------------------ 

5.12- Neste sentido, e em conformidade com o disposto no artigo 30.º, 

do “Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas Devidas 

pela Realização de Operações Urbanísticas”, o valor da compensação em 

numerário que o requerente terá de pagar é de 46.386,38 euros, em 

resultado da fórmula a seguir indicada:------------------------------ 

C = L x K x A (m2) x V/2 = 1,0 x 0.25 x 754,25 x 492,00 /2 = 92.772,75/2 

= 46.386,38 €-------------------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

6.1. O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura e do coordenador do projeto, cujos 

teores se mostram adequados.----------------------------------------- 

7. CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO-------------- 

7.1. A operação urbanística, consubstanciada, na ampliação de um 

espaço, inserido num conjunto comercial, respeita as regras e 

parâmetros de edificabilidade, previstos na alínea a1) da subalínea 

i) do n.º2 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, pelo facto de propor: um índice de construção de 0,72 m2/m2, 

uma cércea de 11,50 metros e um número de pisos de 2.---------------- 

7.2. Considerando, que o uso pretendido, para comércio, 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.----------- 

7.3. Nos termos das disposições combinadas previstas no n.º 5, do 

artigo 44.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e na alínea 

a), do artigo 24.º do Regulamento Municipal de Urbanização e 

Edificação, a operação urbanística em causa, tem de ser considerada 

como de impacte relevante, implicando por este facto, áreas de cedência 

ao domínio público e pagamento de compensação por áreas não cedidas.- 

7.4. Considerando, que não propõe ceder qualquer área ao domínio 

público, existindo assim, um défice de área não cedida de 754,25 m2, 

o que implica, o pagamento de uma compensação em numerário no valor 

de 46.386,38 €.------------------------------------------------------ 

7.5- De acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de 16 de Dezembro 

e ulteriores alterações, que dispõe o interessado, do prazo de seis 

meses para apresentar projetos de especialidades, podendo este prazo 

ser prorrogado por uma só vez, e por período não superior a 3 meses, 

mediante requerimento fundamentado apresentado antes do respetivo 

termo e no caso individual e concreto em apreciação com a identificação 

da fase da obra a que se reporta, de acordo com o previsto no n.º 3, 

do artigo 59.º, do referido diploma legal. -------------------------- 

7.6- Findo o prazo referido no paragrafo anterior, e caso não sejam 

apresentados os projetos de especialidades, implica a suspensão do 

processo de licenciamento pelo período máximo de seis meses, findo o 

qual é declarada a caducidade após audiência previa do interessado;-- 

8 .PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

8.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

estratégia procedimental:------------------------------------------- 
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8.1.1- Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, apresentado 

sob requerimento n.º 264/20.----------------------------------------- 

8.1.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente, na próxima 

reunião do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo. 

8.2- Caso a Câmara delibere, favoravelmente, o pedido de aprovação do 

projeto de arquitetura, da ampliação de um espaço, inserido num 

conjunto comercial, no formato de “Retail Park”:--------------------- 

8.2.1- De acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de 16 de 

Dezembro e ulteriores alterações, dispõe o interessado do prazo de 

seis meses para apresentar projetos de especialidades conforme 

estabelecido no n.º 16, da Portaria 113/2015 de 22 de Abril, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica;--------- 

- Projeto de instalação de gás ou declaração de isenção;------------- 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos;----------------------- 

- Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações;---------- 

- Estudo de comportamento térmico;----------------------------------- 

- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 

- Projeto de segurança contra incêndios em edifícios;---------------- 

- Projeto de arranjos exteriores;------------------------------------ 

- Projeto de instalações eletromecânicas incluindo as de transporte 

de pessoas e ou mercadorias;----------------------------------------- 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 19.02.2020.------------------------------------------------ 

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. LICENÇA DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO N.º 24/90, PEDIDO DE ALTERAÇÃO 

– PROCESSO N.º 757/19 – IMONEGRÕES, LDA. – LUGAR DA BANDEIRA, LOTES 

13 E 14, SANTA CRUZ, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E 

SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DA SRA. ARQ.ª SUSANA FERNANDES DATADA DE 28.01.2020. ---------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO----------------------------------------------------- 

A Imonegrões – Sociedade Imobiliária e construções, Lda, através do 

requerimento nº 2119/19, referente ao processo nº 757/19, na qualidade 

de proprietária, vem solicitar uma “alteração à licença de operação 

de loteamento”, dos lotes nº 13 e nº 14 do loteamento nº 24/90, 

localizada na rua Padre Manuel Bernardes, no lugar da bandeira, 

freguesia de Santa Cruz /Trindade e Sanjurge.------------------------ 

2. INSTRUÇÃO------------------------------------------------------ 

2.1. A acompanhar o requerimento são entregues os seguintes 

elementos:---------------------------------------------------------- 

a) Cd;------------------------------------------------------------ 

b) Certidão permanente de empresa;-------------------------------- 

c) Certidão da conservatória do registo predial (CCRP):----------- 

1) Dos lotes 1 a 27, incluindo:----------------------------------- 

i. 160/20070228 (lote nº 13, artigo 966, com área total de 315 m2);- 

ii. 161/20070228 (lote nº 14, artigo 967, com área total de 350 m2);- 
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d) Memória descritiva e justificativa alteração alvará de 

loteamento;--------------------------------------------------------- 

e) Termo de responsabilidade do coordenador de projeto e Termo de 

responsabilidade do autor do projeto de arquitetura, acompanhado de 

Certidão da ordem dos arquitetos e declaração de seguro de 

responsabilidade civil profissional (Arq. Carina Pereira);----------- 

f) Peças desenhadas:---------------------------------------------- 

1) Planta de síntese existente;----------------------------------- 

2) Planta de síntese proposta incidindo sobre o lote nº 13 e nº 14, 

incluindo perfis;--------------------------------------------------- 

3) Planta de síntese alterações (geral);-------------------------- 

4) Planta de síntese proposta;------------------------------------ 

5) Ficha de lote nº 13;------------------------------------------- 

g) Relatório de recolha de dados acústicos, acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor e declaração da ordem dos engenheiros (Eng. 

Artur Alfredo Duarte Dias);------------------------------------------ 

h) Fichas estatísticas INE;--------------------------------------- 

i) Declaração de conformidade (Arq. Carina Pereira);-------------- 

3. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

3.1. Consultado os antecedentes, constata-se que o pedido em questão 
está inserido no loteamento nº 24/90, em nome de Manuel Gomes de 

Castro, de 13 de novembro de 1990, onde são constituídos 27 lotes, 

destinadas a habitações unifamiliares isoladas e geminadas, com r/c e 

andar e ainda previsão de cave.-------------------------------------- 

3.2. Para o lote nº 13 e nº 14, o alvará de loteamento previa 

habitações unifamiliares geminadas, com área de lote de 315m2 e 350m2 

respetivamente. Previa a implantação das habitações recuadas 5 metros 

lateralmente e a 3 metros na fachada com o arruamento.--------------- 

4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

4.1. Nos Instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 
a) Segundo a Planta de ordenamento do PDM de Chaves os prédios em 

questão localizam-se em Espaços Classe 1- Espaços urbanos e 

urbanizáveis, da categoria 1.1 – Cidade de Chaves.------------------- 

b) De acordo com a planta de ordenamento do mesmo IGT sobre os 

prédios não impede nenhuma servidão ou restrição de utilidade 

pública.------------------------------------------------------------ 

4.2. No regime jurídico--------------------------------------------- 
a) O processo apresentado é referente a uma alteração à licença, de 

acordo com o artigo 27º, do Regime de Jurídico de Urbanização e 

Edificação (RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro e 

subsequentes alterações.-------------------------------------------- 

b) Enquadra-se ainda no Decreto-lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto que 

define as condições de acessibilidade a satisfazer no projeto e na 

construção de espaços públicos, equipamentos coletivos e edifícios 

públicos e habitacionais.-------------------------------------------- 

5. DESCRIÇÃO DO PEDIDO-------------------------------------------- 

5.1. Segundo o descrito nos documentos entregues, o pedido em questão 
consiste na junção dos lotes nº 13 e nº 14 do acima referido 

loteamento, passando a ser denominado lote nº 13, diminuindo de 27 

para 26 o número total de lotes do loteamento com alvará nº 24/90, com 

a extinção do lote nº 14. ------------------------------------------- 

5.2. De acordo com o enunciado, as especificações para o novo lote nº 
13 proposto serão as seguintes:-------------------------------------- 

a) Área do lote– 665,00 m2;--------------------------------------- 

b) Finalidade- habitação unifamiliar;----------------------------- 

c) Área de Implantação máxima- 180,00 m2;------------------------- 

d) Área Bruta de construção da Habitação máxima – 350,00 m2------- 
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e) Nº de pisos – 2 acima da cota de soleira e 1 abaixo da cota de 

soleira;------------------------------------------------------------ 

f) Estacionamentos no lote – 3;----------------------------------- 

g) Cércea indicada nos perfis – 7,8 metros.----------------------- 

5.3. A requerente propõe manter a mesma mancha de implantação 

prevista, com recuo da implantação da construção ao arruamento de 3 

metros e recuo lateral da habitação de 5 metros. Relativamente ao 

recuo implantação da construção à estrema posterior propõe alterar 

para 5 metros, com o qual não se vê inconveniente.------------------- 

5.4. Refere ainda que não prevê a alteração das infraestruturas já 
existentes.--------------------------------------------------------- 

6. ANÁLISE DO PEDIDO---------------------------------------------- 

6.1. Analisando os requerimentos entregues, o pedido encontra-se 

instruído com os elementos mencionados na Portaria nº 113/2015 de 22 

de abril e com o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação.-- 

6.2. Considerando que o pedido em análise se conforma com os 

parâmetros urbanísticos previstos no Plano Diretor Municipal e as 

especificações preconizadas são passível de se integrar na envolvente 

sem gerar constrangimentos.------------------------------------------ 

6.3. Considerando que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 27º, 
do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 e ulteriores alterações, a alteração 

à licença de operação de loteamento só é precedida de consulta pública, 

quando a mesma esteja prevista em regulamento municipal ou quando 

sejam ultrapassados os limites definidos no n.º 2, do artigo 22.º do 

referido diploma legal, o que não se verifica no caso em apreciação.- 

6.4. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, do Decreto acima 
referido, a alteração à licença de operação de loteamento não pode ser 

aprovada se ocorrer se ocorrer oposição escrita dos titulares da 

maioria da área dos lotes constantes do alvará, devendo para o efeito, 

o gestor de procedimento proceder à sua notificação para pronúncia no 

prazo de 10 dias.---------------------------------------------------- 

6.5. De acordo com o estatuído nos n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º do 
Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação quando o número de 

lotes seja superior a 15 – que é o caso – a notificação será feita via 

edital a afixar no local onde se situa o loteamento, na Junta de 

Freguesia e no Edifício dos Paços do Concelho.----------------------- 

6.6. Assim, na sequência da informação técnica nº 2173/SCOU/2019, com 
despacho superior de 18/12/2019, através do Edital nº 9/2020 foi 

promovida a notificação para pronúncia dos restantes proprietários dos 

lotes.-------------------------------------------------------------- 

6.7. Decorrido o prazo, não foi manifestada nenhuma oposição, pelo 
que o processo estará em condições de se colocar à consideração 

superior a sua aprovação.-------------------------------------------- 

7. PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 

7.1. Face ao exposto, coloca-se à consideração superior que seja 

adotada a deliberação no sentido de deferir o pedido de alterações à 

licença, solicitado nos termos do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16/12, na sua redação atual.-------------------------------------- 

7.2. Neste contexto, de acordo com o disposto no nº 1, do artigo 76º, 
do DL nº 555/99 de 16/12, e ulteriores alterações, deve ser comunicado 

à requerente que dispõe do prazo de um ano para requerer formalmente 

a emissão do 1.º aditamento ao Alvará de Loteamento nº 24/90, sob pena 

de caducidade desta deliberação, conforme previsto no n.º 2 do artigo 

71.º do citado diploma legal, devendo para o efeito instruir o seu 

pedido com os elementos mencionados no n.º 1, do artigo 2.º, da 

Portaria n.º 216-E/2008 de 03/03, designadamente:-------------------- 
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a) Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente 

(5 exemplares) e em base digital;------------------------------------ 

b) Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos 

matriciais de proveniência;------------------------------------------ 

c) Atualização das certidões da conservatória do registo predial 

anteriormente entregue, no caso de estas não se encontrarem válidas. 

7.3. Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão 
ser liquidadas as correspondentes taxas previstas pelo artigo 117.º, 

do DL nº 555/99 de 16/12, na sua redação atual, as quais se encontram 

estabelecidas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de taxas devidas 

pela realização de operações urbanísticas.--------------------------- 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 30.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.8. AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO BIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – 

PROCESSO N.º 487/02 – ÂNGELO ANTÓNIO SANTANA – LUGAR DE VÁRZEA, 

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 

27.01.2020. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

1.1- Através do requerimento n.º 2654/19, referente ao processo n.º 

487/02, o Sr.º Ângelo António Santana, na qualidade de usufrutuário, 

apresenta elementos, com vista à aprovação de uma operação urbanística 

de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de 

ampliação11, de uma habitação bifamiliar, da construção12 de edifício 

secundário, destinado arrumo, situado na Varzea, freguesia de Santa 

Maria Maior no concelho de Chaves.----------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão das Finanças, o prédio urbano tem a área 

total 2.019,50 m2, está inscrito na matriz com o n.º P6921, da freguesia 

de Santa Maria Maior no concelho de Chaves.-------------------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Alvará de obras de construção N.º 331/03, para construção de uma 

habitação bifamiliar de cave, r/chão e andar com a área de 584,00 m2.- 

2.2- Alvará de Autorização de Utilização N.º 261/03, para duas 

habitações habitações.---------------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio; --------------- 

                                                           
11 «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; --------------------------------------------------------- 
12 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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- Certidão das Finanças;--------------------------------------------- 

- Extratos das plantas de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra;----------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2 000;---------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10 000;----------- 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das normas 

legais e regulamentares aplicáveis; --------------------------------- 

- Comprovativo de inscrição do técnico em associação pública de carater 

profissional;------------------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Fotografias;------------------------------------------------------ 

- Ficha de Medição;-------------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 200;---------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:500 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos;--------------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Corte transversal e longitudinal à escala de 1:100;---------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por 

se reportar, à legalização das obras de ampliação de habitação 

bifamiliar, da construção13 de edifício secundário, destinado arrumo.- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47 A, o 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.---------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O requerente pretende, a legalização, da ampliação de uma 

habitação bifamiliar de cave, r/chão e andar e da construção14 de 

edifício secundário, destinados arrumos, com a área bruta de 

construção de 958,05 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 2019-02-28, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º16/2019” e cujo teor foi dado a conhecer ao requerente, em 08 de 

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

5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de haver 

necessidade, de obras de correção e/ou adaptação na edificação, objeto 

                                                           
13 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
14 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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de vistoria, designadamente, dar cumprimento ao plasmado no ponto 4, 

do auto de vistoria n.º 16/2019, tendo sido concedido, ao requerente 

o prazo máximo de 30 dias para apresentar os elementos e soluções 

adequadas, por forma a ultrapassar as considerações vertidas no 

referido auto de vistoria.------------------------------------------- 

5.4- A coberto do requerimento n.º 2654/19, datado de 4 de Dezembro 

de 2019, o requerente apresenta, novas plantas de arquitetura e memória 

descritiva. Dos elementos apresentados, constata-se, a existência de 

um anexo de dois pisos, o que contraria a alínea e), do n.º2 do artigo 

3.º do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação.--------- 

5.5- Por outro lado, dos documentos probatórios solicitados no auto 

de vistoria n.º 16/2019, verifica-se, que não se coadunam, com os 

elementos apresentados pelo requerente a coberto do requerimento n.º 

2654/19.------------------------------------------------------------ 

6 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

6.1- Considerando, que se trata de edificações, cujas obras de 

ampliação e construção, foram levadas a efeito, sem os necessários 

atos administrativos de controlo prévio.----------------------------- 

6.2 -Constatando-se, que não existe uma correspondência clara, entre 

os elementos probatórios do processo e os antecedentes do mesmo nesta 

Edilidade, de acordo com o especificado nos anteriores pontos 5.3, 5.4 

e 5.5.-------------------------------------------------------------- 

7 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

7.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A.º, 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 

indeferir, o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto, 

a que se fez referência e reconhecer que não 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 indeferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação de habitação bifamiliar e da 

construção15 de edifício secundário, destinado arrumo, dever-se-á 

ainda, notificar o requerente nos termos do disposto no artigo 114.º 

e seguintes, do Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, que aprovou o 

novo Código do Procedimento Administrativo, dando-se cumprimento ao 

disposto no artigo 121º e seguintes, no que respeita à audiência prévia 

dos interessados, mediante o estabelecimento de um prazo de 10 dias 

para, querendo, virem a processo, dizer o que se lhes oferecer sobre 

o presente sentido de decisão.--------------------------------------- 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 14.02.2020.------------------------------------------------ 

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

                                                           
15 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.9. OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO N.º 3/03, PEDIDO DE ALTERAÇÃO – PROCESSO 

N.º 2/02 – SANDRA PAULA FONTES RODRIGUES BARROCAS – LUGAR DO OLMO, 

LOTE N.º 3, ABOBELEIRA, FREGUESIA DE VALE DE ANTA – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ARQ.ª SUSANA 

FERNANDES DATADA DE 15.01.2020. ------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO/ENQUADRAMENTO----------------------------------------- 
1.1. A Sr.ª Sandra Paula Fontes Rodrigues Barrocas, através do 

requerimento nº 725/19 referente ao processo nº 2/02, vem solicitar 

uma “alteração à licença de operação de loteamento”, mais 

especificamente do lote nº 3 do loteamento com alvará nº 3/03, 

localizado na rua do Progresso nº 1, na Abobeleira, na freguesia de 

Vale de Anta, na qualidade de proprietária do referido lote.--------- 

1.2. Pelo requerimento nº1069/19 a requerente veio juntar/aditar 

alguns elementos ao processo no seguimento da informação técnica nº 

714/SCOU/2019 com despacho superior de 2/5/2019.--------------------- 

2. INSTRUÇÃO------------------------------------------------------ 

2.1. A acompanhar o requerimento inicial são entregues os seguintes 
elementos:---------------------------------------------------------- 

a) Cd;-------------------------------------------------------------- 
b) Certidão da conservatória do registo predial (CCRP) 

correspondendo à matriz nº 1256-P, inscrita em 1409/20031003, lote nº 

3 - área total 427 m2, propriedade da requerente e esposo; ---------- 

c) Declaração de conformidade formato digital e papel (Eng. António 

José Afonso Durão Branco);------------------------------------------- 

d) Termos de responsabilidade do coordenador de projeto, do autor 

do projeto, do estudo do condicionamento acústico, do plano de 

acessibilidades, acompanhado de certidões da ordem dos engenheiros e 

declaração de seguro de responsabilidade civil profissional (Eng. 

António José Afonso Durão Branco);----------------------------------- 

e) Memória descritiva e justificativa da alteração alvará de 

loteamento (MDJ);--------------------------------------------------- 

f) Peças desenhadas:---------------------------------------------- 

1) Ficha de lote nº 3.-------------------------------------------- 

2) Planta de localização e enquadramento;------------------------- 

3) Planta ordenamento do PDM;------------------------------------- 

4) Planta síntese aprovado, proposta e alterações;---------------- 

5) Planta e perfil – lote 3;-------------------------------------- 

6) Planta acessibilidades e pormenores.--------------------------- 

2.2. Com o requerimento nº 1069/19 são entregues os seguintes 

elementos:---------------------------------------------------------- 

a) CD;------------------------------------------------------------ 

b) Fichas estatísticas do INE;------------------------------------ 

c) Certidões da Conservatória do Registo Predial dos lotes nº 1, 2, 

4, 5, 6, 7 e 8;------------------------------------------------------ 

d) Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;--- 

e) Relatório de recolha de dados acústicos, acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor e declaração da ordem dos engenheiros (Eng. 

António José Afonso Durão Branco);----------------------------------- 

f) Memória Descritiva e Justificativa;---------------------------- 

g) Ficha de caracterização do lote nº 3;-------------------------- 
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h) Planta de síntese da proposta.--------------------------------- 

3. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

3.1. Consultado os antecedentes constata-se que o pedido em questão 
está inserido no loteamento com alvará nº 3/2003, em nome de Manuel 

Pinto da Cunha, originando 8 lotes destinados a habitação.----------- 

3.2. Para o lote nº 3, o referido alvará especifica:---------------- 
a) Área de lote – 427,00 m2;-------------------------------------- 

b) Área de implantação- 109,20 m2;-------------------------------- 

c) Área de construção – 230,00 m2;-------------------------------- 

d) Nº de pisos- abaixo da cota de soleira 1 e acima da cota de 

soleira 2;---------------------------------------------------------- 

e) Nº de fogos- 1;------------------------------------------------ 

f) Volumetria- 644,00 m2;----------------------------------------- 

g) Cércea- 7,5 m.------------------------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

4.1. Nos instrumentos de gestão territorial------------------------- 
a) Segundo a Planta de ordenamento do PDM de Chaves o lote em questão 

localiza em Espaços Classe 1- Espaços urbanos e urbanizáveis, da 

categoria 1.3 – Outros aglomerados.---------------------------------- 

b) De acordo com a planta de ordenamento do mesmo IGT sobre o lote 

não impende nenhuma servidão ou restrição de utilidade pública.------ 

4.2. No regime jurídico--------------------------------------------- 
a) O processo apresentado é referente a uma alteração à licença, de 

acordo com o artigo 27º, do Regime de Jurídico de Urbanização e 

Edificação (RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e 

subsequentes alterações.-------------------------------------------- 

b) A requerente solicita ainda que seja enquadrado no nº 8 do mesmo 

artigo.------------------------------------------------------------- 

c) Enquadrável igualmente no Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação (RMUE), Regulamento nº 732/2015, de 22 de outubro, DR 

2ª série nº 207.----------------------------------------------------- 

d) Enquadra-se ainda no Decreto-lei n.º 163/2006 de 8 de agosto que 

define as condições de acessibilidade a satisfazer no projeto e na 

construção de espaços públicos, equipamentos coletivos e edifícios 

públicos e habitacionais.-------------------------------------------- 

5. DESCRIÇÃO DO PEDIDO-------------------------------------------- 

5.1. O pedido em questão consiste na alteração às especificações do 
lote nº 3, pelo acréscimo de um polígono de implantação com 30 m2, 

destinado a anexo de apoio à habitação, localizado no interior do 

lote.--------------------------------------------------------------- 

5.2. Nesse seguimento, as especificações do lote nº 3 passariam a 
comtemplar:--------------------------------------------------------- 

 
Área de lote 427,00 m2 

Área de implantação (máxima)  

 habitação 109,20m2 

 anexo 30,00 m2 

 total  139,20 m2 

Área de construção (máxima)  

 habitação 230,00 

 anexo 30,00 

 total  260,00m2 

Nº de pisos  

 abaixo da cota de soleira 1 

 acima da cota de soleira 2 

Nº de fogos 1 

Volumetria 728,00 m2 

Cércea 7,5 m 

Cércea do anexo 3,5 m 

 

5.3. As especificações dos restantes lotes permanecem inalteradas.-- 
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5.4. Não prevê a alteração das infraestruturas e prevê a localização 
no interior do lote em espaço descoberto de 3 lugares de 

estacionamento. ---------------------------------------------------- 

6. ANÁLISE DO PEDIDO---------------------------------------------- 

6.1. A alteração de 30 m2 configura um aumento de cerca de 13% da área 
bruta de construção prevista para o lote nº 3. Uma vez que a variação 

da área de construção é superior a 3% não se considera o enquadramento 

solicitado no nº 8, do artigo 27º do RJUE.--------------------------- 

6.2. Relativamente às cedências, uma vez que com esta alteração, há 
um aumento da área bruta de construção proposta para o lote nº 3 em 

30 m2, deverá ser cedida para equipamento publico o correspondente a 

25% dessa área, a saber – 7,5 m2, como estipulado na alínea b), do nº 

2, do artigo 21º do regulamento do PDM.------------------------------ 

6.3. Uma vez que não há lugar a essa cedência, deverá o Município ser 
compensado pela área não cedida, calculada como determinado no artigo 

30º do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas 

pela Realização de Operações Urbanísticas, a saber:------------------ 

 
6.4. Já no que se refere às alíneas a) e c) não está previsto o seu 
cumprimento uma vez que as mesmas dependem do valor da área do terreno, 

que, neste caso, se mantém inalterada;------------------------------- 

6.5. Discussão pública: -------------------------------------------- 
a) Considerando que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 27º, 

do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 e ulteriores alterações, a alteração 

à licença de operação de loteamento só é precedida de consulta pública, 

quando a mesma esteja prevista em regulamento municipal ou quando 

sejam ultrapassados os limites definidos no n.º 2, do artigo 22.º do 

referido diploma legal, o que não se verifica no caso ora em 

apreciação;--------------------------------------------------------- 

6.6. Pronuncia dos proprietários da maioria da área dos lotes: ----- 
a) Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, do Decreto-Lei 

n.º 555/99 de 16/12 na sua versão atual, a alteração à licença de 

operação de loteamento não pode ser aprovada se ocorrer se ocorrer 

oposição escrita dos titulares da maioria da área dos lotes constantes 

do alvará, devendo para o efeito, o gestor de procedimento proceder à 

sua notificação para pronúncia no prazo de 10 dias;------------------ 

b) Para tal, no seguimento da informação técnica nº 1026/SCOU/2019, 

com despacho superior de 27/6/2019, foram notificados pessoalmente por 

ofício registado16 a 24/7/2019 os proprietários identificados dos lotes 

nº 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 do alvará de loteamento n.º 3/2003, para as 

moradas constantes das certidões da conservatória do registo predial 

entregues, para, no prazo de 10 dias, caso assim o entendessem, se 

pronunciassem sobre as alterações às condições de licença da referida 

operação de loteamento;---------------------------------------------- 

c) Decorrido o prazo não houve pronuncia dos titulares dos lotes 

indicados;---------------------------------------------------------- 

d) No entanto, a 3/9/2019, através de correio eletrónico para o 

Município o proprietário do lote nº 2, Sr. Hélder Nuno Ferreira Ferraz, 

alegando que teve conhecimento do processo em curso e de que já não é 

proprietário da morada constante da CCRP, solicitou uma nova 

                                                           
16 De acordo com o estatuído nos n.ºs 1 e 3 do artigo 11.º do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação e uma vez que o número de lotes 

é inferior a 15, há lugar à notificação pessoal. -------------------- 

l K AREA V

0,50 0,15 7,50 492,00
COMPENSAÇÃO

OUTROS AGLOMERADOS

138,38 €
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notificação para outra morada. Nesse seguimento, foi notificado por 

oficio registado a 11/9/2019;---------------------------------------- 

e) Pelo requerimento escrito nº 1973/19, a 17/9/2019, o Sr. Hélder 

Nuno Ferreira Ferraz, na qualidade de proprietário do lote nº 2, 

através do seu representante legal, veio pronunciar a sua oposição à 

alteração do loteamento pretendida;---------------------------------- 

f) De forma a aferir os fundamentos apresentados na oposição 

manifestada foi consultada a Divisão de Administração e Fiscalização, 

conforme informação técnica de 1/10/2019, designadamente se os 

fundamentos consubstanciavam razão de indeferimento da alteração ao 

alvará de loteamento em análise;------------------------------------- 

g) Através da informação nº 239/2019, foi produzida o parecer 

jurídico, que se anexa, esclarecendo, entre outras questões, que “a 

alteração da licença de operação de loteamento não se confunde com 

legalização”;------------------------------------------------------- 

h) Assim, considerando que o lote nº 2 possui uma área de lote de 

311,50 m2, e a área total do prédio objeto do alvará de loteamento é 

de 3.651,00 m2 (somatório da área dos 8 lotes), correspondendo, 

portanto, a área do lote nº 2 a 7,64% da área total dos lotes. ------ 

i) Nesse sentido, a oposição à presente alteração do alvará de 

loteamento manifestada pelo proprietário do lote nº 2 não corresponde 

à maioria da área dos lotes constantes do alvará, e portanto não 

constitui fundamento para a não aprovação da alteração pretendida, tal 

como é explicita no nº 3, do artigo 27º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, DL. Nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua 

redação atual;------------------------------------------------------ 

6.7. O pedido encontra-se instruído com os elementos mencionados na 
Portaria 113/2015 de 22 de abril e com o Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação.-------------------------------------------- 

6.8. Considerando que são respeitados todos os parâmetros urbanísticos 
e que, no pedido objeto de análise, não se verificam violações às 

normas legais e regulamentares.-------------------------------------- 

7. PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 

7.1. Face ao exposto, coloca-se à consideração superior a deliberação 
no sentido de deferir o pedido de alterações à licença de alvará de 

loteamento nº 3/2003, solicitado nos termos do artigo 27º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16/12 na sua redação atual.----------------------- 

7.2. Neste contexto, de acordo com o disposto no nº 1, do artigo 76º, 
do DL nº 555/99 de 16/12, e ulteriores alterações, deve ser comunicado 

à requerente que dispõe do prazo de um ano para requerer formalmente 

a emissão do 1.º aditamento ao Alvará de Loteamento nº 3/2003, sob 

pena de caducidade desta deliberação, conforme previsto no n.º 2 do 

artigo 71.º do citado diploma legal, devendo para o efeito instruir o 

seu pedido com os elementos mencionados no n.º 1, do artigo 2.º, da 

Portaria n.º 216-E/2008 de 03/03, designadamente:-------------------- 

a) Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente 

(5 exemplares) e em base digital;------------------------------------ 

b) Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos 

matriciais de proveniência;------------------------------------------ 

c) Atualização das certidões da conservatória do registo predial 

anteriormente entregue, no caso de estas não se encontrarem válidas. 

7.3. Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão 
ser liquidadas as correspondentes taxas previstas pelo artigo 117.º, 

do DL nº 555/99 de 16/12, e ulteriores alterações, as quais se 

encontram estabelecidas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

taxas devidas pela realização de operações urbanísticas. e ainda as 

compensações pelas áreas não cedidas, as quais se encontram 
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estabelecidas no “Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

devidas pela Realização de Operações Urbanísticas” no montante acima 

calculado.---------------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 21.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.10. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – 

PROCESSO N.º 917/19 – MARIA ALICE CALVÃO DA CUNHA – LUGAR DE QUADRELAS, 

FREGUESIA DE VILARELHO DA RAIA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 

17.02.2020. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

1.1- Através do requerimento n.º 2563/19, referente ao processo n.º 

917/19, a Sr.ª Maria Alice Calvão da Cunha, na qualidade de 

proprietária, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de construção17, de uma habitação unifamiliar, sito no lugar 

de Quadrelas – Vilarelho da Raia, freguesia de Vilarelho da Raia no 

concelho de Chaves.-------------------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 92,50 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 957 e descrito na conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 769/19960712, da freguesia de Vilarelho da Raia.----------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Não foram encontrados antecedentes do processo, nos arquivos 

desta Edilidade.---------------------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.o 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril e artigo 13.º, do RMUE, designadamente:------------------ 

- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio; --------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra;----------------------------------------------------- 

- Ortofotomapa à escala 1:200;--------------------------------------- 

- Planta de localização 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;------------------------------------------------------------ 

                                                           
17 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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- Quadro de áreas/Ficha de medição;---------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Termo de responsabilidade do plano de acessibilidades e respetivo 

plano;-------------------------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 200;---------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; -------------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- 

- Estudo de comportamento térmico;----------------------------------- 

- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos 

exteriores;--------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra;------------ 

- Termo de responsabilidade do autor do 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, por se reportar à legalização 

das obras de construção de uma habitação unifamiliar.---------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 21 B, o prédio urbano 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.---------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO----------------------------- 

5.1- A requerente pretende, a legalização da construção de uma 

habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 92,50 m2. A 

edificação foi levada a efeito sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio.-------------------------------------------------- 

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 2020-01-23, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”08/2020”, 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 de habitação unifamiliar, objeto de pedido de legalização das 

obras de construção.------------------------------------------------- 

5.4- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a 

manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o 

disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 
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Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de 

Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018------------------------ 

5.5- A edificação a legalizar com o presente projeto, ao contemplar 

uma altura de 5,31 metros, respeita a “moda da cércea”, pelo facto de 

se constatar, que é está a cércea, que apresenta maior extensão ao 

longo da frente urbana, em que o prédio se insere.------------------- 

5.6- A edificação destina-se “habitação unifamiliar”, o que se 

enquadra no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem 

já ou estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto, do autor 

do plano de acessibilidades e dos projetos de especialidades, cujos 

teores se mostram adequados.----------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 239,09 euros.------------------------------------------ 

7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

133,75 euros.------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 372,84 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 as obras propostas visam conferir 

à habitação unifamiliar, melhorias estéticas, funcionais, de 

isolamento térmico e acústico.--------------------------------------- 

8.2- A presente operação urbanística, consubstanciada, na construção 

de um edifício destinado “habitação unifamiliar”, compagina-se com os 

afastamentos existentes e a manter na envolvente imediata, os 

alinhamentos e recuos à via pública com a qual confronta e a moda da 

cércea. Neste sentido, pode -se concluir que projeto em causa respeita 

as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos no artigo 19.º 

da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 

de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.-------------------- 

8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público, 

pavimentado a cubos de granito, 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 realizada prévia, para efeitos de legalização de 

construção, resultou parecer, no sentido de não haver necessidade de 
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obras de correção e/ou adaptação na habitação unifamiliar, pelo que, 

o titulo a emitir será o Alvará de autorização de utilização, conforme 

previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.------------------------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de construção da habitação unifamiliar, a 

interessada 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)  

PISO Habitação 

Comércio/Serviço

s Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 1 92,50       92,50 

          0,00 

TOTAL 92,50 0,00 0,00 0,00 92,50 

Cércea – 5,31 ml                              

Volume – 240,50 m3 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

 

QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   0   19,33 0,00 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   5,58   13,08 72,99 €/m 

 - Granito (calçada à 

portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou 

blocos de betão)   0   15,92 0,00 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE ESGOTOS   1   34,12   34,12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   45,49   0,00 €/m 
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  C - custo das obras existentes na 

via pública / m       128,72   €/m 

  m - frente do terreno que confronta 

com a via pública       7,43   

          

  Moradia unifamiliar         

  

 - alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 239,09   € 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 

  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 2 Para habitação unifamiliar, por fogo       

a)  Até 250 m2 1 78,05 € 78,05 € 

b)  De 251 m2 a 500 m2 0 89,20 € 0,00 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,45 

€ 
0,00 € 

Art. 76, 

N.6 Vistoria 
 55,70 € 55,70 € 

  TOTAL      133,75 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 239,09 € +133,75 € = 372,84 €---------- 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 18.02.2020.------------------------------------------------ 

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. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – 

PROCESSO N.º 1004/19 – GLÓRIA PEREIRA REI – TRAVESSA DA RUA DE S. 

MATEUS, FREGUESIA DE SANTO ESTÊVÃO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO 

E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 

07.02.2020. -------------------------------------------------------- 

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 2804/19 e 252/20, referente ao 

processo n.º 1004/19, a Sr.ª Glória Pereira Rei, na qualidade de 

proprietária, solicita, um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de construção18 de uma habitação unifamiliar, sito, na 

Travessa da rua de São Mateus – Santo Estevão, freguesia de Santo 

Estevão no concelho de Chaves.--------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Caderneta Predial Urbana apresentada, o prédio 

urbano, tem a área total 36,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 

497, da freguesia de Santo Estevão.---------------------------------- 

                                                           
18 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; 
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1.3- De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, com a área 

corrigida, o prédio urbano, tem a área total 2.420,00 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º P928, da freguesia de Santo Estevão.------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Não foram encontrados antecedentes do presente processo.-------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de 

Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Caderneta Predial Urbana;------------------------------------------ 

- Certidão das Finanças;--------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra;----------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000;---------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000;----------- 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscritos pelos autores do projeto de 

arquitetura, especialidades e coordenador de projeto, quanto ao 

cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;-----------  

- Comprovativo de inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional;----------------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico;------------------------------------------------------------ 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Fotografias;------------------------------------------------------ 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:1. 000;------------------------ 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 1.000;-------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Desenhos de alteração;--------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade;-------------- 

- Termo de responsabilidade do plano de acessibilidades;------------- 

- Declaração de isenção de projeto de gás;--------------------------- 

- Dispensa dos projetos das redes de infraestruturas prediais e 

respetivos termos de responsabilidade;------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), por se reportar à 

legalização das obras de construção de uma edificação, destinada a 

“habitação unifamiliar”.-------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 B, o prédio urbano 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.---------------------------- 
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5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização da construção de uma 

edificação destinada a “habitação unifamiliar”, de r/chão e andar, com 

a área bruta de construção de 280,00 m2. A edificação foi levada a 

efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo prévio.-- 

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 2020-02-06, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”06/2020”, 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 de habitação unifamiliar, objeto de pedido de legalização das 

obras de construção.------------------------------------------------- 

5.4- Respeita o índice de construção estabelecido para o local, que é 

nestes casos de 0.80 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área 

do terreno inserido em espaço urbano x índice de construção) = 2.420,00 

m2 x 0.80 m2/m2 = 1.936,00 m2 (máxima área bruta de construção 

permitida). A pretensão preconiza uma área bruta de construção de 

280,00 m2, o que implica um índice de construção de 0,12 m2/m2 < 0,80 

m2/m2 (índice de construção do local).-------------------------------- 

5.5- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra 

no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados.---------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 557,30 euros.------------------------------------------ 

7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

144,65 euros.------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 701,95 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 a edificação, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com alguma 

naturalidade no meio em que se insere.------------------------------- 

8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio, cumprem as disposições previstas no artigos18.º e 

na subalínea iii), da alínea a1, do n.º 2, do artigo 19.º, da Alteração 

e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------------- 
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8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público, em 

terra batida, 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 realizada prévia, para efeitos de legalização de 

construção, resultou parecer, no sentido de não haver necessidade de 

obras de correção e/ou adaptação na habitação unifamiliar, pelo que, 

o titulo a emitir será o Alvará de autorização de utilização, conforme 

previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.------------------------- 

8.6- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa 

ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação 

excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma 

operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não 

é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à 

apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa 

ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a 

celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida 

a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor 

opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade, 

embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo 

urbanístico em causa, tendente a legalização da construção.---------- 

8.7- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que 

vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando 

a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as 

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

8.7.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros;------------------------------------------------------- 

8.7.2 - Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada; --------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

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 construção da habitação unifamiliar, a 

interessada deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 
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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)  

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 0   140,00  140,00 

Piso 1   140,00  140,00 

TOTAL 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00 

Cércea – 7,00 ml                              

Volume – 980,00 m3 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

 

QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   0   19,33 0,00 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   0   13,08 0,00 €/m 

 - Granito (calçada à 

portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou 

blocos de betão)   0   15,92 0,00 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE ESGOTOS   1   34,12   34,12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   45,49   0,00 €/m 

          

  C - custo das obras existentes na via 

pública / m       55,73   €/m 

  m - frente do terreno que confronta 

com a via pública       40   

          

  Moradia unifamiliar         

  

 - alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 557,30   € 

QUADRO II 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 

  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 2 
Para habitação unifamiliar, por fogo       

a) 
 Até 250 m2  77,90 € 0,00 € 

b) 
 De 251 m2 a 500 m2 1 89,05 € 89,05 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,25 

€ 
0,00 € 

Art. 76, 

N.6 Vistoria 
 55,60 € 55,60 € 



                                                                F. 98 

                                                                  _____________________ 
 

  TOTAL      144,65 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 557,30 € + 144,65 € = 701,95 €--------- 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 12.02.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.12. CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM INDUSTRIAL, PEDIDO DE ALTERAÇÃO A 

ARQUITETURA E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES – PROCESSO N.º 

776/19 – BIOCASCA, LDA. – PARQUE DE ATIVIDADES DE CHAVES, LOTE A9, 

FREGUESIA DE OUTEIRO SECO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 

13.02.2020. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Através do requerimento 245/20, referente ao processo n.º 776/19, 

a firma, BIOCASCA, Lda, apresenta projetos de especialidades e 

aprovação de projeto de alterações de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, em obras de construção19 de um armazém 

industrial, situado no lote n.º A9 do loteamento titulado pelo Alvará 

n.º 2/2006 e ulteriores alterações, Parque de Atividades de Chaves – 

Vale de Salgueiro de Cima e Campo Queimado, freguesia de Outeiro Seco 

no concelho de Chaves.----------------------------------------------- 

1.2- O lote de terreno, de acordo com a Certidão da Conservatória do 

Registo Predial, tem a área de 6.490,35 m2, está inscrito na matriz 

com o n.º 3096 e descrito na conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 3367/20070131, da freguesia de Outeiro Seco e é parte integrante 

do alvará de loteamento 2/2006 e ulteriores alterações, emitido em 

nome de “Município de Chaves”.--------------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- O lote de terreno, resultou da operação titulada pelo Alvará n.º 

2/2006.------------------------------------------------------------- 

2.2- 1.º Alteração ao alvará inicial titulado pelo 1.º aditamento em 

08 de Outubro de 2009.----------------------------------------------- 

2.3- 2.º Alteração ao alvará inicial titulado pelo 2.º Aditamento em 

27 de Março de 2015.------------------------------------------------- 

2.4- O requerente apresentou sob requerimento n.º 2186/19, pedido com 

vista à aprovação do projeto de arquitetura, referente a obras de 

construção um armazém industrial, nos termos do disposto no Decreto-

Lei nº555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 

n.º 136/2014, de 9 de Setembro, tendo sido aprovado, por deliberação 

de Câmara, datada de 25 de Novembro de 2019.------------------------- 

3 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

3.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

3.1.1- O pedido apresentado sob requerimento n.º 2309/19, tem 

enquadramento legal no disposto no n.º 4, artigo 20.º, do Dec.- 

Lei555/99 alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de 

Setembro (doravante designado RJUE), por se tratar do pedido de 

aprovação dos projetos de especialidades e na alínea c), do n.º 4, 

                                                           
19 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; 
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artigo 4, do referido diploma legal, por solicitar alterações ao 

projeto de arquitetura.---------------------------------------------- 

3.2 – No Alvará de Loteamento---------------------------------------- 

3.2.1- Do alvará de loteamento 2/2006 e ulteriores alterações, constam 

as seguintes indicações, relativas ao lote A9:----------------------- 

- Área do lote = 6.490,35 m2;---------------------------------------- 

- Área de implantação máxima = 2.750,00 m2;-------------------------- 

- Cércea máxima = 12 m----------------------------------------------- 

- Área bruta de construção máxima = 8.250,00 m2;--------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 2;----------------------------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 1;---------------------------------- 

- Utilização prevista = industrial;---------------------------------- 

- Volume máximo = 33.000,00 m3;-------------------------------------- 

4 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

4.1- O requerente propõe, com o aditamento apresentado, introduzir 

alterações ao projeto de construção de um armazém industrial, cujo 

pedido inicial, foi deferido por deliberação de Câmara, datada de 25 

de Novembro de 2019, propondo para o lote, os seguintes parâmetros 

urbanísticos:------------------------------------------------------- 

- Área do lote = 6.490,35 m2;---------------------------------------- 

- Área de implantação = 2.145,00 m2;--------------------------------- 

- Cércea = 8,5 m----------------------------------------------------- 

- Área bruta de construção = 2.389,80 m2;---------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 2 (nível 0 + mezanine);-------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 0;---------------------------------- 

- Utilização prevista = armazém industrial;-------------------------- 

- Volume máximo = 15.661,25 m3;-------------------------------------- 

4.2- Os projetos de especialidades apresentados, referem-se à 1.ª fase 

da construção, de um “armazém industrial”, com a área bruta de 

construção de 1.771,05 m2, distribuídos por dois pisos.-------------- 

4.3- O processo está instruído de acordo com o n.º 16, do ponto III, 

da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, designadamente, com os seguintes 

projetos de especialidades:------------------------------------------ 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Declaração de isenção de projeto de gás;--------------------------- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos;----------------------- 

- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança contra incêndio;-------------------------------- 

- ITED;------------------------------------------------------------- 

- Ficha Eletrotécnica;----------------------------------------------- 

5 - TAXAS URBANÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------ 

5.1- Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto 

de se tratar de uma construção situada em loteamento, de acordo com o 

previsto no n.º2, do artigo 23, do Regulamento Municipal de Liquidação 

e Cobrança de Taxas, devidas pela realização de operações 

urbanísticas.------------------------------------------------------- 

5.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

436,35 euros.------------------------------------------------------- 

5.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 436,35 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas) do anexo I. -------- 

6 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

6.1- Considerando que, o aditamento ao projeto de arquitetura aprovado 

por deliberação de câmara, datada de 25 de Novembro de 2019, cumpre 
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as especificações do alvará de loteamento 2/2006 e ulteriores 

alterações, pelo facto, de cumprir os parâmetros urbanísticos nele 

previsto.----------------------------------------------------------- 

6.2- O requerente propõe a execução da obra por fases, de acordo com 

o previsto no artigo 59.º, do RJUE, identificando os trabalhos 

respeitantes a cada fase e indica os prazos, a contar da aprovação do 

projeto, em que se propõe requerer aprovação dos projetos de 

especialidades.----------------------------------------------------- 

6.3- Os projetos de especialidades agora apresentados, referentes á 

1.ª fase da obra, estão instruídos com termos de responsabilidade, de 

acordo com o previsto no n.º 8, do artigo 20.º, do RJUE, o que exclui 

a sua apreciação prévia.--------------------------------------------- 

6.4- Considerando, que são apresentados os projetos de especialidades, 

caso a câmara municipal, delibere deferir o pedido de licenciamento 

das obras de construção do “armazém industrial”, dispõe do prazo de 1 

ano, a contar da data da notificação do ato de licenciamento, para 

requerer a emissão do respetivo alvará, de acordo com o n.º1, do artigo 

76.º, do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores alterações.------- 

6.5- Findo o prazo referido no parágrafo anterior, pode o presidente 

da câmara municipal conceder prorrogação, por mais um ano, de acordo 

com o n.º1, do artigo 76.º do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores 

alterações, findo o qual, é declarada a caducidade após audiência 

previa do interessado;----------------------------------------------- 

7 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

7.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

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

7.1.1- Propõe-se a aprovação das alterações ao projeto de arquitetura, 

apresentado sob requerimento n.º 245/20.----------------------------- 

7.1.2- Considerando, que são apresentados sob requerimento n.º 245/20, 

datado de 28 de Janeiro de 2020, os projetos de especialidades 

exigíveis, nos termos da lei, propõe-se, o licenciamento da 1.ª fase, 

da construção do imóvel, destinado a “armazém industrial”.----------- 

7.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente na próxima reunião 

do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo.-------- 

7.3- Caso a Câmara delibere favoravelmente, o pedido de licenciamento 

do imóvel:---------------------------------------------------------- 

7.3.1- Deverá a requerente, proceder á liquidação das taxas 

urbanísticas, previstas no art.º 117, do RJUE;----------------------- 

7.4- De acordo com o n.º1, do artigo 76.º, do Dec.- Lei n.º555/99, de 

16 de Dezembro e ulteriores alterações, o requerente dispõe de um 

prazo de um ano para apresentar nestes serviços os elementos constantes 

do n.º 1, do artigo 3.º, da Portaria 216-E/2008 de 3 de Março, para 

que se possa emitir o respetivo alvará de licença de construção, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Apólice de seguro de construção;----------------------------------- 

- Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro;--------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra;--------------------------------------------- 

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo;-------------------------------------------------------------- 

- Livro de obra, com menção do termo de abertura;-------------------- 

- Plano de segurança e saúde;---------------------------------------- 
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ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2) 

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos 

Arm. 

Industrial TOTAL 

Piso 0    1223,75 1223,75 

Piso 1    547,30 547,30 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 1771,05 1771,05 

Cércea – 8,50 ml                              

Volume – 10.401,88 m3 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto de 

se tratar de uma construção situada em loteamento.------------------- 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 

  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     66,95 € 

n.º 5 Edificio destinado a indústria ou armazém, por unidade de 

ocupação 
      

a) 

 Até 500 m2 de área bruta de construção 
0 

111,55 

€ 
0,00 € 

b) 

 De 501 m2 a 1000 m2 de área bruta de construção 
0 

167,25 

€ 
0,00 € 

c) 

 Superior a 1000 m2 de área bruta de construção 
1 

223,00 

€ 
223,00 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 12 12,20 € 146,40 € 

  TOTAL      436,35 € 

TOTAL A PAGAR……………………………………………………………∑= 436,35 €---------------------- 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 14.02.2020.------------------------------------------------ 

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. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – PROCESSO 

N.º 88/20 – MARIA MEIRELES CARVALHO SANTOS – LUGAR DE SALGUEIRINHO, 

REBORDONDO, FREGUESIA DE ANELHE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª MARIA JOÃO CHAVES DATADA DE 

10.02.2020. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Pretensão------------------------------------------------------ 

Vem a Srª Maria Meireles Carvalho Santos através do requerimento n.º 

226/20 , referente ao processo n.º 88/20, solicitar a emissão de 

certidão de destaque de uma parcela de terreno, descrita na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1336/20110218 e inscrita 

na matriz com o n.º 2370, situada em Lugar de Salgueirinho, freguesia 

de Anelhe  no concelho de Chaves.------------------------------------ 

2. Enquadramento urbanístico do pedido---------------------------- 

2.1. Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável------------------- 
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De acordo com a localização constante do processo a parcela de terreno 

objeto de destaque com a área de 4455,00 m2 situa-se de acordo com o 

Plano Diretor Municipal (PDM) em dois espaços distintos: ------------ 

Parte do terreno, na Classe 1- Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na 

Categoria 1.3- Outros Aglomerados.----------------------------------- 

A restante parte de terreno na Classe 4- Espaços Agrícolas e 

Florestais, na Categoria 4.3 – Espaços Agro- Florestais e Subcategoria 

4.3.A -Espaços Agroflorestais Comuns.-------------------------------- 

2.2- Normas Legais em Vigor – RJUE,RMUE------------------------------ 

A pretensão formulada enquadra-se no preceituado no n.º 10 do artigo 

6 do  DL nº 136/2014, (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, bem como se enquadra  no disposto no n.º 2 do  art.º 6 

do Regulamento municipal de urbanização e edificação para o concelho 

de Chaves (RMUE), estando assim isentas de licenciamento. A instrução 

do pedido deverá ir ao encontro do estipulado no artigo nº19º  do 

RMUE.  -------------------------------------------------------------- 

3. Analise processual -------------------------------------------- 

Por analise de elementos apresentados verifica-se que o prédio rústico 

acima identificado com uma área total de 4455m2 situa-se em aglomerado 

urbano numa área de 776m2 e em Classe 4- Espaços Agrícolas e 

Florestais, na Categoria 4.3 – Espaços Agro- Florestais e Subcategoria 

4.3.A -Espaços Agroflorestais Comuns em 3679m2.---------------------- 

Que a parcela que se pretende destacar tem uma área de 918m2 

maioritariamente  situada em classe 1- aglomerado urbano (776m2), se 

prevê a construção de moradia de um piso  numa área bruta de construção 

de 255m2 que origina um índice inferior ao permitido para o local de  

Ic=0.8m2/m2.--------------------------------------------------------- 

Que a parcela sobrante (mãe) ficará com uma área de 3537 m2. -------- 

Que ambas as parcelas resultantes da operação em causa confrontam com 

arruamento público -------------------------------------------------- 

Desta forma considera-se não existir impedimento legal para a emissão 

da certidão de destaque solicitada. --------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 

Em coerência com a acima citado, julgo salvo melhor opinião emitir 

parecer favorável à emissão de certidão de destaque solicitada, no 

entanto deverá o assunto ser agendado para a próxima reunião de Câmara 

que melhor deliberará.----------------------------------------------- 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 18.02.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.14. AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – 

PROCESSO N.º 889/19 – MIGUEL JORGE FERNANDES CALHELHA – RUA DA ESCOLA, 

N.º 8, ABOBELEIRA, FREGUESIA DE VALE DE ANTA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 

DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA 

DATADA DE 14.02.2020. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1- INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 
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1.1- Através do requerimento n.º 2494/19, referente ao processo n.º 

889/19, o Sr.º Miguel Jorge Fernandes Calhelha, na qualidade de 

proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de ampliação20 de uma habitação unifamiliar, com licença n.º 

65/81, sito, na rua da Escola, N.º 8 - Abobeleira, freguesias de 

Valdanta no concelho de Chaves.-------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, o prédio urbano 

tem a área total 904,00 m2, está inscrito na matriz urbana com o n.º 

474, da freguesia de Valdanta.--------------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Licença para obras n.º 65/82, para “construção de um prédio de 

habitação de r/chão e andar com a área de 286,12 m2”.---------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Certidão das Finanças; -------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra;----------------------------------------------------- 

- Planta de consulta à escala 1:2.000;------------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento 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 1:500;--------------------------- 

- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à 

escala de 1: 100;---------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; -------------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Declaração de isenção de emissão de pré-certificado energético;---- 

- Fatura do telefone;------------------------------------------------ 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores;------------------------------------ 

                                                           
20 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
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- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Declaração de isenção de projeto de 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 de habitação uma 

habitação unifamiliar.---------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido, em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – 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 r/chão e andar, com a área bruta de construção de 499,00 

m2. Existe um aumento de área de 212,88 m2, relativamente á construção 

licenciada ao abrigo da lic.ª de construção n.º 65/81. -------------- 

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 2020-01-23, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”07/2020”, 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 de habitação unifamiliar, objeto de pedido de legalização das 

obras de ampliação, pese embora, haja a necessidade, de colocação de 

um “guarda corpos”, nas escadas exteriores de acesso a uma área de 

arrumos, com a área de 19,39 m2. Esta desconformidade, foi comunicada 

ao requerente, no ato da vistoria, devendo ser apresentadas, 

fotografias comprovativas, de ter levado a efeito as correções 

referidas, aquando do pedido de emissão da autorização de utilização 

e caso a Câmara Municipal delibere favoravelmente o pedido de 

legalização da construção.------------------------------------------- 

5.4- Respeita o índice de construção estabelecido para o local, que é 

nestes casos de 0.80 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área 

do terreno inserido em espaço urbano x índice de construção) = 904,00 

m2 x 0.80 m2/m2 = 723,20 m2 (máxima área bruta de construção permitida).- 

A pretensão preconiza uma área bruta de construção de 499,00 m2, o que 

implica um índice de construção de 0,55 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de 

utilização do local).------------------------------------------------ 

5.5- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra 

no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 
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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 

166,05 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 

758,20 euros.------------------------------------------------------- 

7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 924,25 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 a edificação, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com alguma 

naturalidade no meio em que se insere.------------------------------- 

8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio, cumprem as disposições previstas no artigos18.º e 

na subalínea iii), da alínea a1, do n.º 2, do artigo 19.º, da Alteração 

e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------------- 

8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público, em 

cubos de granito, 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 realizada prévia, para efeitos de legalização de 

construção, resultou parecer, no sentido de não haver necessidade de 

obras de correção e/ou adaptação na habitação unifamiliar e anexo de 

apoio, pelo que, o titulo a emitir será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.---- 

8.6- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa 

ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação 

excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma 

operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não 

é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à 

apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa 

ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a 

celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida 

a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor 

opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade, 

embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo 

urbanístico em causa, tendente a legalização da construção.---------- 

8.7- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que 

vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando 
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a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as 

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

8.7.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros;------------------------------------------------------- 

8.7.2 - Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos, caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada; --------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

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 construção da habitação unifamiliar, 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 212,88 m2;----------------------- 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,24 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,14 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 1 0,20 0,20   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,06 0,00   

 - Betão  0 0,20 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,18 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,35 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 0 0,17 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,35 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,24 0,24   

REDE DE ESGOTOS   1 0,34 0,34   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,36 0,00   
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C - custo das obras existentes na via pública   0,78     

  
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   212,88 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 = 166,05   € 

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 

212,88m2 3,30 € 702,50 € 

Art.76,n.º6 
Vistoria  55,70€ 55,70 € 

  TOTAL      758,20 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 166,05 € + 758,20 € = 924,25 €-------- 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 14.02.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.15. ALTERAÇÕES A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – 

PROCESSO N.º 920/19 – LUÍS DIAS FERNANDES – RUA DO SOL, N.º 24, 

FREGUESIA DE CIMO DE VILA DA CASTANHEIRA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª VICTÓRIA ALMEIDA 

DATADA DE 29.01.2020. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

1.1 A coberto do requerimento n.º 2569/19, datado de 26/11/2019, o Sr. 

Luís Dias Fernandes, na qualidade de proprietário, apresenta um pedido 

de legalização de uma operação urbanística, consubstanciada em obras 

de alteração, sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio, levadas a efeito num edifício existente destinado a habitação 

unifamiliar, inscrito na matriz em 1937 e licença especial de 

legalização para a sua conclusão, nos termos do disposto no artigo 

102-A, do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, consagrado no 

DL 555/99 de 09/09 e ulterioras alterações, doravante designado por 

RJUE, sito na Rua do Sol, n.º24 – Cimo de Vila de Castanheira.------- 

1.2 Mais solicita a prorrogação do prazo para a entrega, da Certidão 

da Conservatória do Registo Predial, CCRP.--------------------------- 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO------------------------------------------- 

Em face da Caderneta Predial Urbana emitida pelo Serviço de finanças 

de Chaves, o prédio afeto á habitação de 2 pisos, inscrito na matriz 
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em 1937, situado em Castanheira, com a área total do terreno de 241,52 

m2, sendo a área de implantação do edifício de 241,52 m2 e a área 

bruta de construção de 346,45m2, inscrito na matriz sob o artigo 203NIP 

da Freguesia Cimo de Vila da Castanheira, do concelho de Chaves, cujo 

titular é o Sr. Luís Dias Fernandes, ora requerente.----------------- 

3. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

3.1 Em 28/04/2015, através do requerimento/exposição, expedido em 

29/04/2015, pelos serviços de expediente geral, desta Autarquia sob o 

nº4989, de acordo, com o protocolo de registos de documentos, o mesmo 

foi entregue nos serviços da Divisão de Administração e Fiscalização, 

D.A.F., em 30/04/2015, dando origem ao processo nº64/FIS/2015, a Sra. 

Maria Natália Teixeira, apresenta queixa contra o seu vizinho Sr. Luís 

Dias Fernandes, por quanto procedeu à realização de obras de 

melhoramento na sua habitação, prejudicando a visibilidade  

propriedade da exponente, sito no local acima identificado. --------- 

3.2. Em 02/05/2015, através do requerimento/exposição, expedido em 

06/05/2015, pelos serviços de expediente geral, desta Autarquia sob o 

nº5219, de acordo, com o protocolo de registos de documentos, o mesmo 

foi entregue nos serviços da D.A.F., em na qual apresenta vontade 

expressa de retirar a queixa, apresentada em 28/04/2015, contra seu 

vizinho Luís Dias Fernandes, por quanto ele desistiu de realizar as 

obras em causa, sito no local acima identificado.-------------------- 

3.3 Em 19/07/2016, através do requerimento/exposição com entrada na 

Secção de Atendimento desta Autarquia, sob o requerimento nº 8712/16, 

de acordo, com o protocolo de registos de documentos, o mesmo foi 

entregue nos serviços da D.A.F., em 30/04/2015, dando origem ao 

processo nº64/FIS/2015, a Sra. Maria Natália Teixeira, comunica pela 

2.ª vez que o seu vizinho Sr. Luís Dias Fernandes, recomeçou as obras 

de melhoramento na sua habitação, prejudicando a visibilidade  

propriedade da exponente, sito no local acima identificado.---------- 

3.4 Ficha de Acompanhamento de Operações Urbanísticas nº21/2016 – zona 

B e relatório sobre a situação da obra, em anexo, datado de 05/08/2016, 

do qual se extrai que “o Sr. Luís Dias Fernandes (…) está a levar a 

efeito operação urbanística de reconstrução de uma casa de habitação 

de R/C e andar, com cerca de 42m2 de área de implantação, bem como 

armazém de R/C, com cerca de 40m2, sem qualquer controlo por parte da 

administração”.----------------------------------------------------- 

3.5 Em 09/08/2016 e na sequência da Ficha de acompanhamento de 

Operações Urbanísticas nº21/2016 – zona B, datada de 04/08/2016, a 

Dra. Sandra Lisboa, então Chefe da D.A.F., prestou a informação 

n.º80/DAF/FIS/2016, com o sentido de notificar o eventual infrator 

para num prazo não superior a 15 dias adotar as diligencias necessárias 

tendentes á realização da situação, apresentando para o efeito o 

respetivo projeto de aprovação para operação urbanística que está a 

levar a efeito e aplicação de medida de tutela da legalidade 

urbanística, embargo, a qual recaiu na qual recaiu o Despacho Superior 

do Sr. Vereador da Camara Arq.º Castanheira Penas, datado de 

04/12/2016;--------------------------------------------------------- 

3.6 Na sequência do Despacho Superior do Sr. Vereador Arq.º Castanheira 

Penas, datado de 04/12/2016, o processo foi encaminhado para o Sector 

de Fiscalização Administrativa Municipal, para levantamento do Auto 

de embargo e Suspensão de Obras particulares, determinado em 

18/08/2016;--------------------------------------------------------- 

3.7 O Sr. Luís Dias Fernandes, através de carta registada com aviso 

de receção, com entrada na Secção de Atendimento desta Autarquia, sob 

o requerimento nº 10906/16, de acordo, com o protocolo de registos de 

documentos, o mesmo foi entregue nos serviços da D.A.F., solicitando 
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prorrogação de prazo, por mais “30 dias, para apresentar o projeto”.- 

Sobre o qual recaiu o parecer da Dra. Sandra Lisboa, proferido em 

2019/09/19, no sentido de autorizar o prazo excecional solicitado.--- 

Tendo o requerente oficiado por oficio n.º 135/DAF/FISC/2016, de 

22/09/2016;--------------------------------------------------------- 

3.8 Despacho superior praticado no pretérito dia de 09/11/2016, no 

sentido de o assunto ser remetido para a Divisão de Gestão e 

Ordenamento do Território, D.G.O.T, para informar se o eventual 

infrator procedeu, ou não, á regularização da situação. Na qual recaiu 

a informação/proposta n. º237/SAA/2016, datada de 11/11/2016, 

informando que até á presente data o, não foi registado qualquer 

processo, tendentes à regularização da situação;--------------------- 

3.9 Face à informação/proposta n. º237/SAA/2016, datada de 11/11/2016, 

foi instaurado o processo de contraordenação e aplicação de medida de 

tutela da legalidade urbanística – demolição, por despacho superior 

datado de 23/01/2017;------------------------------------------------ 

3.10 Participação n.º08/2010, no âmbito do processo de fiscalização 

n..64/FIS/2015, notificada por oficio n.º 30/DAF/FISC/2017, datado de 

2017/02/14;--------------------------------------------------------- 

3.11 Como antecedente ao pedido de legalização apresentado, regista-

se em Arquivo Municipal, o anterior processo de obras n. º99/17, em 

nome do Sr. Luís Dias Fernandes e que se destinou á legalização de 

obras de “alteração em imóvel preexistente e licença especial para a 

sua conclusão”. Com base na proposta elaborada na informação/proposta 

n.º 319/SCOU/2017, de 02 de março de 2017/Requerimento n.º 244/17, foi 

deliberado em Reunião de Camara de 31/03/2017 o indeferimento do pedido 

de licenciamento. --------------------------------------------------- 

4. INSTRUÇÃO DO PEDIDO----------------------------------------------- 

4.1 A instruir o pedido, nomeadamente de acordo com o estabelecido no 

Anexo I, do ponto I e nos números 15 e 16, do ponto III, da Portaria 

113/2015, de 22/04, que identifica os elementos instrutórios dos 

procedimentos previstos no RJUE, por se tratar de um procedimento de 

legalização, em articulação co o artigo 73-C do RMUE, foram submetidos 

os seguintes elementos a seguir elencados:--------------------------- 

 CD, acompanhado de declaração de conformidade digital;--------- 

 Caderneta predial onde consta o correspondente artigo matricial;- 

 Levantamento topográfico, instruído com comprovativo da validade 

da inscrição em associação pública de natureza profissional e 

Declaração subscrita pelo autor do respetivo levantamento 

topográfico;-------------------------------------------------------- 

 Termos de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos 

de arquitetura, Plano de acessibilidades e coordenador do projeto 

quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis, acompanhado de comprovativo de inscrição do técnico em 

associação pública de caracter profissional e respetivo seguro;------ 

 Projeto de arquitetura, composto por memória descritiva e 

justificativa, e peças desenhadas, calendarização da execução da obra 

(3 meses), estimativa do custo dos trabalhos em falta (16.000,00€), 

fotografias do imóvel, plano de acessibilidades, ficha de elementos 

estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho;----- 

 Ficha de medições, acompanhada de perfis esquemáticos dos 

arruamentos, com descrição dos materiais;---------------------------- 

 Projetos de especialidades (Projeto de estabilidade, Projeto de 

redes prediais de água e esgotos, Projeto de águas pluviais, Projeto 

de arranjos exteriores, Estudo de comportamento térmico , Ficha  de 

segurança contra incêndios em edifícios, Projeto de condicionamento 
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acústico, Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos 

projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis e Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade 

civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho).--- 

4.2. Encontrando-se em falta os seguintes elementos:----------------- 

 Certidão negativa do registo predial, ------------------------- 

 Alçados posterior e alçado lateral direito; à escala de 1:50 ou 

de 1:100 com a indicação das cores e dos materiais dos elementos que 

constituem as fachadas e a cobertura, bem como as construções 

adjacentes;--------------------------------------------------------- 

 Documento comprovativo imitido pelo serviço de finanças, no ano 

de 1937, no qual constem as seguintes descrições do prédio urbano, 

confrontações, descrição e áreas (área do terreno, área bruta de 

construção, logradouro…) e outros documentos permitam o reconhecimento 

total da edificação existente;--------------------------------------- 

 Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica e 

projeto de instalação de gás, quando exigível, nos termos da lei, bem 

como Projeto de infraestruturas de telecomunicações podendo os mesmos 

serem substituídos por comprovativo da ligação à rede pública 

existente.---------------------------------------------------------- 

5. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------- 

5.1 No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação---------------- 

A pretensão, consubstanciada a reposição da legalidade urbanística de 

uma operação urbanística ilegal, isto é, obras de alteração já 

executadas, sem a necessária licença, de um imóvel existente destinado 

a habitação unifamiliar, inscrito na matriz em 1937 e licença especial 

de legalização para a sua conclusão e não dotada de autorização de 

utilização, enquadra-se no disposto nos artigos n.º 102 e 102.º-A, do 

RJUE. em articulação com o artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação(21).---------------------------------------- 

5.2 Instrumentos de planeamento em vigor – PDM----------------------- 

Face à carta de Ordenamento, no caso em análise carta nº35-B, do Plano 

Diretor Municipal Chaves, publicado na I Série – B do Diário da 

República n.º 35/95, de 10 de fevereiro (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 12/95), cujo Regulamento foi alterado em Diário da 

República 2.º série n.º76 de 18 de abril de 2018, através do aviso 

n.º5233/2018, o prédio objeto de análise situa-se em espaços urbanos 

e urbanizáveis, na categoria 1.3, outros aglomerados, aglomerado de 

Cimo de Vila da Castanheira.----------------------------------------- 

6. ANÁLISE ---------------------------------------------------------- 

6.1 Análise da Instrução do Pedido----------------------------------- 

Encontrando-se em falta os seguintes elementos:---------------------- 

 Certidão negativa do registo predial, ------------------------- 

 Documento comprovativo imitido pelo serviço de finanças, no ano 

de 1937, no qual constem as seguintes descrições do prédio urbano, 

confrontações, descrição e áreas (área do terreno, área bruta de 

construção, logradouro…) e outros documentos permitam o reconhecimento 

total da edificação existente;--------------------------------------- 

 Alçados posterior e alçado lateral direito; à escala de 1:50 ou 

de 1:100 com a indicação das cores e dos materiais dos elementos que 

constituem as fachadas e a cobertura, bem como as construções 

adjacentes;--------------------------------------------------------- 

                                                           
21 Regulamento Municipal da Urbanização e da edificação, publicado em 

Diário da Republica, 2.ª série – N.º 207-22, de outubro de 2015, 

através do regulamento n. º732/2015; RMUE. -------------------------- 
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 Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica e 

projeto de instalação de gás, quando exigível, nos termos da lei, bem 

como Projeto de infraestruturas de telecomunicações podendo os mesmos 

serem substituídos por comprovativo da ligação à rede pública 

existente.---------------------------------------------------------- 

 Na memória descritiva encontrasse expresso que “é cumprido a 

alínea a), do n.º2, do artigo 19.º , uma vez que a edificabilidade do 

prédio, é função da moda da cércea e dos alinhamentos dominantes, para 

o efeito, não foi apresentado um estudo da moda da cércea que confirme 

tal evidência. Mais se refere pese embora o ano de inscrição da matriz, 

não foram aduzidos ao processo documentos que permitam reconhecimento 

total da edificação existente, nomeadamente aferir a volumetria, vãos… 

da pré-existência);------------------------------------------------- 

 Nas plantas encontra-se expresso que a instalação sanitária, 

possui uma área de 69,60m2, em desconformidade com o medido em 

projeto;------------------------------------------------------------ 

6. 2 Apreciação técnica (de acordo com a legislação em vigor)-------- 

Da análise ao processo verifica-se que:------------------------------ 

6.2.1 Por análise do projeto de águas pluviais, verifica-se no alçado 

tardoz ao nível da cobertura, para recolha das águas pluviais, estão 

projetadas tubos de queda e caleiras, não se percebendo como é que 

estes dispositivos serão fixados ao edifício, sem invadir espaço aéreo 

não pertencente ao requerente, em desconformidade com o  retratado no 

alçado lateral esquerdo, no qual estão representados, algerozes e 

faltando a indicação dos tubos de queda;----------------------------- 

6.2.2. Por observação da documentação fotográfica, apresentada, salvo 

melhor opinião verifica-se a existência de beirais no tardoz do imóvel 

os quais invadem espaço não propriedade do requerente (em 

desconformidade com as peças desenhadas designadamente alçados, 

principal e lateral esquerdo);--------------------------------------- 

6.2.3. No alçado principal, existem obstáculos à iluminação, para um 

e outro lado do eixo vertical da janela de compartimento de habitação 

(quarto), com paredes, telheiros/coberturas a uma distancia inferior 

a 2m, não salvaguardando um afastamento mínimo de 3m, passa a ser um 

vão de iluminação encerrado, desrespeitando os artigos 73.º e 74.º do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas, RGEU; -------------------- 

6.2.4. No andar, existe um compartimento, destinado a quarto, o qual 

não respeita o artigo 71.º do RGEU, onde se lê: “Os compartimentos das 

habitações… serão sempre iluminados e ventilados por um ou mais vãos 

praticados nas paredes, em comunicação direta com o exterior, e cuja 

área total, não será inferior a um décimo da área do compartimento, 

(…)”;--------------------------------------------------------------- 

6.2.5 Face ás peças desenhadas e fotografias, constata-se que a 

construção, nomeadamente a Kitchenette, não se encontra provida de 

dispositivos eficientes para a evacuação de fumos e gases e eliminação 

de maus cheiros, conforme previsto no artigo 109.º e seguintes do 

RGEU, bem como, a conduta de fumos, do forno/arrumos, não cumpre o 

artigo 113.º do mesmo diploma legal.--------------------------------- 

6.2.6 É ainda verificável que na fachada tardoz, existem 

compartimentos destinados a instalação sanitária e arrumos, cujos vãos 

de iluminação ou ventilação, possuem obstáculos (e não estão previstos 

dispositivos de ventilação complementares), a distância inferior a 2 

metros, devendo garantir-se, em toda esta largura, o afastamento 

mínimo de 3 metros, desrespeitando os artigos 73.º e 75.º, do RGEU.-- 

7.  PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 
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7.1 Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis, nomeadamente, alegadamente a 

alínea a), do n. º2, do artigo 19º, do P.D.M. de Chaves, o n. º3, do 

artigo 102.º-A do RJUE e a alínea b) , do n.º5, do artigo, 73.º-C, do 

RMUE e os artigos 71.º, 73.º, 74.º, 75.º, 109.º e seguintes.º do RGEU, 

considera-se que a pretensão em análise não poderá merecer parecer 

favorável por parte da Divisão de Gestão e Ordenamento do Território.- 

Assim, propõe-se o indeferimento da pretensão formulada pelo 

requerente -  indeferimento da legalização das obras de alteração, 

realizadas sem os necessários atos administrativos de controlo prévio, 

levadas a efeito num edifício existente, inscrito na matriz em 1937 e 

licença especial de legalização para a sua conclusão, com base no 

disposto na alínea a), do ponto 1, do artigo 24.º,  do Decreto-Lei 

555/99 de 16 de dezembro, na sua atual versão. ---------------------- 

7.2 Nestes termos, o presente processo administrativo, registado com 

n.º 920/19, deverá estar presente em reunião de Câmara para que o 

executivo delibere adotar um projeto de decisão de indeferimento, do 

pedido de legalização das obras de alteração e licença especial de 

legalização para a sua conclusão, a que me venho referindo.----------  

7.3 Mais se refere que, caso o executivo concorde com o acima proposto, 

dever-se-ão de seguida notificar: o requerente Sr. Luís Dias Fernandes 

e a queixosa, Sra. Maria Natália Teixeira, nos termos do artigo 114.º 

e seguintes, do Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, que aprovou o 

novo Código do Procedimento Administrativo, dando-se cumprimento ao 

disposto no artigo 121º e seguintes, no que respeita à audiência prévia 

dos interessados, mediante o estabelecimento de um prazo de 10 dias 

para, querendo, virem a processo, por escrito, dizer o que se lhes 

oferecer sobre o sentido provável da deliberação definitiva.--------- 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 30.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.16. OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO N.º 5/81, PEDIDO DE ALTERAÇÃO – PROCESSO 

N.º 2/19 – RUI LOPES SANTOS – LUGAR DE QUINTELA, LOTES N.º 6 E 7, 

SANTA CRUZ, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – 

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

ARQ.ª SUSANA FERNANDES DATADA DE 18.02.2020. ------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 
O Sr. Rui Lopes Santos, através do requerimento nº 1421/19 e ainda 

pelos requerimentos nº 2158/19,  2323/19 e nº 309/20, referente ao 

processo nº 2/19, na qualidade de proprietário, vem solicitar uma 

“alteração à licença de operação de loteamento”, incidindo sobre os 

lotes nº 6 e nº 7 do loteamento com alvará nº 5/81, localizada na rua 

Dona Maria Natividade Delgado, no lugar de Quintela, freguesia de 

Santa Cruz/Trindade e Sanjurge.-------------------------------------- 

2. INSTRUÇÃO------------------------------------------------------ 

2.1. A acompanhar o requerimento inicial são entregues os seguintes 
elementos:---------------------------------------------------------- 

a) Cd;--------------------------------------------------------------- 
b) Fichas estatísticas INE;--------------------------------------- 
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c) Certidão da conservatória do registo predial (CCRP):----------- 

1) 526/20090303 (lote 6- propriedade do requerente, artigo 2482, 

com área total de 640 m2, com hipoteca voluntária);------------------ 

2) 527/20090303 (lote 7- propriedade do requerente, artigo 2481-

P);----------------------------------------------------------------- 

d) Certidão da ordem dos engenheiros (Engº Artur Alfredo Duarte 

Dias);-------------------------------------------------------------- 

e) Declaração da ordem dos arquitetos e declaração de seguro de 

responsabilidade civil profissional (Arq. Lúcia Maria de Leão 

Persegani);--------------------------------------------------------- 

f) Declaração topografo, acompanhado de cópia de cartão da 

associação nacional de topógrafos (César Fernando Moura Barbosa);---- 

g) Declaração de conformidade (Arq. Lúcia Maria de Leão Persegani);- 

h) Termo de responsabilidade do coordenador de projeto e do autor 

do projeto de arquitetura (Arq. Lúcia Maria de Leão Persegani);------ 

i) Memória descritiva e justificativa da alteração alvará de 

loteamento;--------------------------------------------------------- 

j) Peças desenhadas:---------------------------------------------- 

1) Planta de localização e enquadramento;------------------------- 

2) Planta de ordenamento e condicionantes do PDM;----------------- 

3) Planta síntese alvará de loteamento nº 5/81 (existente);------- 

4) Levantamento topográfico;-------------------------------------- 

5) Planta de síntese lote 6 e lote 7 (proposto);------------------ 

6) Planta de alterações (lote 6 e lote 7)------------------------- 

7) Ficha de lote nº 6 e do lote 7;-------------------------------- 

k) Relatório de recolha de dados acústicos acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor (Engº Artur Alfredo Duarte Dias);---------- 

2.2. Não é feita referência ao Plano de acessibilidades.------------ 
2.3. Pelo requerimento nº 2158/19, veio completar e aditar os 

seguintes elementos:------------------------------------------------ 

l) CD;------------------------------------------------------------ 

m) Declaração de conformidade (Arq. Lúcia Maria de Leão Persegani);- 

n) Termo de responsabilidade do coordenador de projeto e do autor 

do projeto de arquitetura (Arq. Lúcia Maria de Leão Persegani);------ 

o) Memória descritiva e justificativa;---------------------------- 

p) Peças desenhadas:---------------------------------------------- 

1) Planta de síntese lote 6 e lote 7 (proposto);------------------ 

2) Planta de alterações (lote 6 e lote 7)------------------------- 

3) Ficha de lote nº 6 e do lote 7.-------------------------------- 

2.4. Pelo requerimento nº 2323/19, veio aditar os seguintes 

elementos:---------------------------------------------------------- 

q) CD;------------------------------------------------------------ 

r) Declaração de conformidade (Arq. Lúcia Maria de Leão Persegani);- 

s) Memória descritiva e justificativa;---------------------------- 

t) Peças desenhadas:---------------------------------------------- 

1) Planta de síntese lote 6 e lote 7 (proposto);------------------ 

2) Ficha de lote nº 6 e do lote 7.-------------------------------- 

3. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

3.1. Para a área em questão:---------------------------------------- 
a) Alvará de loteamento nº 5/81, em nome de Maria de Fátima Morais 

Gomes Augusto, onde são constituídos 87 lotes incidindo sobre uma 

parcela com 84.625 m2 de área. Para o lote nº 6 e lote nº 7 são 

especificados respetivamente, a área de 640 m2 e 546 m2. Em frente aos 

lotes em questão, o arruamento terminava numa baia de retorno.------- 

3.2.  O referido loteamento foi objeto de aditamentos:-------------- 
a) Em 20 de fevereiro de 1989, onde foram constituídos mais 5 lotes, 

totalizando 92 lotes;------------------------------------------------ 
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b) Em 5 abril de 1991, constituição de mais cinco lotes, totalizando 

97 lotes e cuja planta retrata um arruamento confrontado com o lote 

nº 6 e nº 7, com uma configuração semelhante à agora apresentada para 

o arruamento;------------------------------------------------------- 

c) Em 4 de abril de 2000, extinção do lote nº 92 e alteração do lote 

nº 91;-------------------------------------------------------------- 

d) Em 14 de novembro de 2006, alteração das especificações do lote 

nº 61;-------------------------------------------------------------- 

e) Em 25 de fevereiro de 2010, alteração das especificações do lote 

nº 35.-------------------------------------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

4.1. Nos Instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 
a) Segundo a Planta de ordenamento do PDM de Chaves os prédios em 

questão localizam-se em Espaços Classe 1- Espaços urbanos e 

urbanizáveis, da categoria 1.1 – Cidade de Chaves.------------------- 

b) De acordo com a planta de ordenamento do mesmo IGT sobre os lotes 

não impede nenhuma servidão ou restrição de utilidade pública.------- 

4.2. No regime jurídico--------------------------------------------- 
a) O processo apresentado é referente a uma alteração à licença, de 

acordo com o artigo 27º, do Regime de Jurídico de Urbanização e 

Edificação (RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua 

redação atual.------------------------------------------------------ 

5. DESCRIÇÃO DO PEDIDO-------------------------------------------- 

5.1. Segundo o descrito nos documentos entregues, o pedido em questão 
consiste na diminuição da área dos lotes nº 6 e nº 7 do acima referido 

loteamento e ainda na definição das demais especificações destes 

mesmos lotes. Não se prevê alterar as especificações dos restantes 

lotes do loteamento.------------------------------------------------- 

5.2. De acordo com o enunciado, os parâmetros urbanísticos propostos 
para os lotes terão as seguintes especificações:--------------------- 

 
5.3. O requerente propõe uma mancha de implantação de cada uma das 
habitações, com um e dois pisos, delimitando ainda um polígono em cada 

um dos lotes para anexos. ------------------------------------------- 

5.4. Prevê 3 lugares de estacionamento no interior de cada lote. --- 
5.5. Refere ainda que não prevê a alteração das infraestruturas já 
existentes. -------------------------------------------------------- 

6. ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------------------- 

6.1. Os lotes em questão confrontam a norte com a rua D. Maria da 
Natividade Delgado, e ainda a sul, uma pequena parte com a rua do 

Girassol. ---------------------------------------------------------- 

6.2. Relativamente aos parâmetros urbanísticos, o alvará de loteamento 
nº 1/81, onde são originados concretamente o lote nº 6 e nº 7, 

especificam somente a área total de cada um dos lotes, respetivamente 

640 m2 e 546 m2. Sendo que a forma dos mesmos lotes se compagina com 

um arruamento sem retorno, conforme retratado na figura seguinte: --- 
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Figura 1- extrato da planta de síntese original do loteamento alvará 

nº 5/81 ------------------------------------------------------------- 

6.3. Consultando o processo, a 5 abril de 1991, verificou-se uma 
alteração ao alvará de loteamento onde era retratado o arruamento 

confrontado com os lotes nº 6 e nº 7 de outra forma, com continuidade, 

assemelhando-se à forma agora apresentada pelo requerente, conforme 

se pode verificar na imagem seguinte: ------------------------------- 

 
Figura 2 - extrato da planta de síntese parcial de um aditamento ao 

alvará de loteamento alvará nº 5/81 de 5 de abril de 1991 ----------- 

6.4. Os aditamentos posteriores ao alvará de loteamento, não retratam 
na planta de síntese essa alteração à forma do arruamento e 

consequentemente da forma dos lotes nº 6 e nº 7. -------------------- 

6.5. Assim sendo, a forma dos lotes nº 6 e nº 7 agora apresentados, 
coaduna-se com a alteração do loteamento anteriormente apresentado.-- 

6.6. O alvará de loteamento nº 5/81 emitido à luz de legislação 

anterior, especifica somente a área de lote, sendo que relativamente 

aos restantes parâmetros urbanísticos se aplicará as disposições do 

regulamento do PDM para a classe de espaços em que se insere. -------  

6.7. Pelo requerimento nº 2158/19, na sequência da informação técnica 
nº 1547/SCOU/2019, com despacho superior de 17/9/2019, o requerente 

veio propor a alteração da área de implantação da área de anexo do 

lote nº 7, esclarecendo através de fotografias e perfis a relação da 

proposta com a envolvente, rua do Girassol e parcelas confrontantes.  

6.8. Em função dos elementos entregues, das cotas de implantação 

propostas e respetivas cérceas para a habitação e para o anexo, não 
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se vê inconveniente na proposta agora apresentada, nomeadamente com o 

estatuído no Plano Diretor Municipal de Chaves e RMUE, sendo que a 

solução arquitetónica que se irá desenvolver nos lotes deverá ainda 

respeitar as normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente 

o RGUE. ------------------------------------------------------------- 

6.9. Pelo requerimento nº 2323/19, o requerente veio ainda reformular 
a área de impermeabilização dos lotes. ------------------------------ 

6.10. Pelo requerimento nº 309/20, o requerente veio demarcar na planta 
de síntese bem como na ficha de lote nº 6, um coletor de águas pluviais 

e um coletor de águas residuais, atravessando o designado lote nº 6, 

que liga a rua do Girassol à rua Dona Maria Natividade Delgado. ----- 

6.11. Segundo informação da Divisão de Obras Públicas deste Município, 
após deslocação ao local e transmitido verbalmente pelo Fiscal, Sr. 

Canavezes, tais coletores estarão já efetuados. Faltará ligar às redes 

públicas. ---------------------------------------------------------- 

6.12. Caso o Executivo entenda aceitar esta proposta, a passagem dos 
coletores constituirá uma condição de licenciamento sobre o lote nº 

6, que deverá constituir um ónus de servidão de passagem com objeto 

de registo pelo requerente. ----------------------------------------- 

6.13. Uma vez que estamos perante um loteamento com área total superior 
a 4 hectares (87.625m2), ultrapassando o previsto na alínea a), do nº 

2, do artigo 22º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, e no 

nº 2, do artigo 7º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação 

(RMUE), o pedido de alteração solicitado deverá ser submetido a 

consulta pública. --------------------------------------------------- 

6.14. De acordo com o nº 2 do artigo 7º do RMUE, a consulta pública é 
aberta através de Edital a afixar nos locais de estilo e no local da 

pretensão e a divulgar no site institucional do Município de Chaves e 

tem a duração máxima de 15 dias. ------------------------------------ 

6.15. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, do Decreto acima 
referido, a alteração à licença de operação de loteamento não pode ser 

aprovada se ocorrer se ocorrer oposição escrita dos titulares da 

maioria da área dos lotes constantes do alvará, devendo para o efeito, 

o gestor de procedimento proceder à sua notificação para pronúncia no 

prazo de 10 dias. --------------------------------------------------- 

6.16. De acordo com o estatuído nos n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º do 
Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, quando o número de 

lotes seja superior a 15 – que é o caso – a notificação será feita via 

edital a afixar no local onde se situa o loteamento, na Junta de 

Freguesia e no Edifício dos Paços do Concelho. ---------------------- 

6.17. Assim, no seguimento da informação técnica nº 1890/SCOU/2019, 
com despacho superior de 5/11/2019, foi promovida através do Edital 

nº 137/2019 a consulta pública e a notificação para pronúncia dos 

restantes proprietários dos lotes. ---------------------------------- 

6.18. Decorrido o prazo, não foi manifestada nenhuma oposição, pelo 
que o processo estará em condições de se colocar à consideração 

superior a sua aprovação. ------------------------------------------- 

7. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

7.1. Face ao exposto, coloca-se à consideração superior que seja 

adotada a deliberação no sentido de deferir o pedido de alterações à 

licença, solicitado nos termos do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16/12, na sua redação atual, com a condição acima referida- 

ónus/servidão de passagem pela passagem das condutas de drenagem de 

águas pluviais e residuais pelo lote nº 6, objeto de registo. ------- 

7.2. Neste contexto, de acordo com o disposto no nº 1, do artigo 76º, 
do DL nº 555/99 de 16/12, e ulteriores alterações, deve ser comunicado 

ao requerente que dispõe do prazo de um ano para requerer formalmente 
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a emissão do 6.º aditamento ao Alvará de Loteamento nº 5/81, sob pena 

de caducidade desta deliberação, conforme previsto no n.º 2 do artigo 

71.º do citado diploma legal, devendo para o efeito instruir o seu 

pedido com os elementos mencionados no n.º 1, do artigo 2.º, da 

Portaria n.º 216-E/2008 de 03/03, designadamente:-------------------- 

a) Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente 

(5 exemplares) e em base digital;------------------------------------ 

b) Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos 

matriciais de proveniência;------------------------------------------ 

c) Atualização das certidões da conservatória do registo predial 

anteriormente entregue, no caso de estas não se encontrarem válidas. 

7.3. Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão 
ser liquidadas as correspondentes taxas previstas pelo artigo 117.º, 

do DL nº 555/99 de 16/12, e ulteriores alterações, as quais se 

encontram estabelecidas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

taxas devidas pela realização de operações urbanísticas.------------- 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 20.02.2020.------------------------------------------------ 

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. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – PROCESSO 

N.º 31/20 – OASISFIRMAMENTO, LDA. – LUGAR DE LAMA, FREGUESIA DE VILAR 

DE NANTES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DA SRA. ENG.ª MARIA JOÃO CHAVES DATADA DE 18.02.2020. --------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Introdução----------------------------------------------------- 

Vêm a empresa Oasisfirmamento na qualidade de proprietária, solicitar 

sob requerimento n.º 74/20 e n.º412/20 , a emissão de certidão de 

destaque de uma parcela de terreno, de um prédio rustico descrita na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 424/19901105 e inscrita na 

matriz rustica  com o n.º 426  da  freguesias de Vilar de Nantes.---- 

2. Localização---------------------------------------------------- 

O prédio sobre o qual se pretende proceder ao destaque de uma parcela 

situa-se no lugar da Lama, (Lombo).---------------------------------- 

3. Enquadramento da Pretensão------------------------------------- 

3.1. No regime jurídico--------------------------------------------- 
A pretensão formulada enquadra-se no preceituado no n.º 10 do artigo 

6 do  DL nº 136/2014, (RJUE), observando ainda, 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, bem como se enquadra  no disposto no n.º 2 do  art.º 6 

do Regulamento municipal de urbanização e edificação para o concelho 

de Chaves (RMUE), estando assim isentas de licenciamento. A instrução 

do pedido deverá ir ao encontro do estipulado no artigo nº19º  do 

RMUE.  -------------------------------------------------------------- 

3.2. Nas disposições do Plano Diretor Municipal--------------------- 
O terreno no seu todo e de onde se pretende destacar, tem na sua 

totalidade 4091 m2 (segundo prova documental – Certidão da 

Conservatória do Registo Predial) está inserido em classe 1 –espaços 

urbanos e urbanização categoria 1.3-Outros Aglomerados e na categoria 

4.2B- em espaços agrícolas condicionado. ---------------------------- 
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4. Análise da Pretensão------------------------------------------- 

Por analise de elementos apresentados verifica-se que:--------------- 

O terreno sobre o qual se pretende proceder à operação de destaque, 

tem uma área de 4091m2 estando inserida   em classe 1 –espaços urbanos 

e urbanização  categoria 1.3-outros aglomerados uma área de 

3278.73m2(Nesta categoria , segundo o regulamento do plano diretor 

municipal para o concelho de Chaves, está prevista uma edificabilidade 

máxima correspondente ao índice de construção  de 0.8m2/m2).A restante 

área de 812.27m2 insere-se em espaços agrícolas   

condicionado(4.2.B).------------------------------------------------  

Que a parcela que se pretende destacar (designada em processo por 

parcela A) tem uma área de 2167.00m2 estando 1633.20m2 em espaço urbano 

-U3 e 530.76m2 em espaços agrícolas condicionado(4.2.B).------------- 

Que a parcela restante (designada em processo por parcela B )  tem uma 

área de 1924.00m2 estando 1645.53m2 em espaço urbano U3 e 277.57m2 em 

espaços agrícolas   condicionado(4.2.B).---------------------------- 

Em ambas as parcelas a edificabilidade é a correspondente à aplicação 

do índice de construção de 0.8m2/m2 às áreas dos prédios inseridos em 

espaço urbano. Verifica-se ainda que ambas as parcelas resultantes da 

operação em causa confrontam com arruamento público.----------------- 

5. Proposta de decisão ------------------------------------------- 

Pelo supra citado pode-se constatar que se encontram reunidos os 

requisitos constantes no disposto no ponto 4 e ponto 10 do artigo 6º 

do RJUE.------------------------------------------------------------ 

Pelo exposto, julgo salvo melhor opinião emitir parecer favorável à 

emissão de certidão de destaque solicitada, no entanto deverá o assunto 

ser agendado para a próxima reunião de Câmara que melhor deliberará.- 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 19.02.2020.------------------------------------------------

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

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 PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM 

PARA COMÉRCIO/SERVIÇOS, TORNAR DEFINITIVA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO 

– PROCESSO N.º 755/19 – RUBEN MIGUEL JESUS GONÇALVES – RUA DA PAZ, 

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 30.01.2020. ------------------------------------ 

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 25 de novembro de 2019, sob a 
informação técnica nº 1893/SCOU/2019, o Executivo deliberou por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de construção 

de armazém para comércio/serviços, solicitado sob o requerimento n.º 

2104/19, com a fundamentação expressa nos termos do disposto na alínea 

a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e 

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

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121.º e 122.º 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 projeto de decisão acima pré-anunciado. --------------------- 
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1.3- A notificação foi realizada nos termos do disposto no n.º 1 e 2 
do artigo 122.º do Código de Procedimento Administrativo, em 

12/12/2019. -------------------------------------------------------- 

1.4- Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica 

n.º 1893/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 construção de 

armazém para comércio/serviços solicitado sob o requerimento n.º 

2104/19. ----------------------------------------------------------- 

2.2- Notificar o interessado do teor da presente informação técnica, 
com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma. --- 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 30.01.2020.------------------------------------------------ 

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 INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIOS A CASA 

DE CAMPO, TORNAR DEFINITIVA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO – PROCESSO N.º 

732/19 – CRISTINA BATISTA DUARTE PIRES – LUGAR DE SÃO FRAÚSTO, UNIÃO 

DE FREGUESIAS DE MADALENA E SAMAIÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO 

E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA 

DE 30.01.2020. ------------------------------------------------------ 

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 28 de outubro de 2019, sob a 
informação técnica nº 1724/SCOU/2019, o Executivo deliberou por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de informação 

prévia para edificação, solicitado sob o requerimento n.º 2027/19, com 

a fundamentação expressa nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 

24.º, do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações.---  

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121.º e 122.º 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 projeto de decisão acima pré-anunciado. --------------------- 

1.3- A notificação foi realizada nos termos do disposto no n.º 1 e 2 
do artigo 122.º do Código de Procedimento Administrativo, em 

13/11/2019. -------------------------------------------------------- 

1.4- Em audiência prévia, a interessada entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica 

n.º 1724/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, 
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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 informação prévia 

para edificação solicitado sob o requerimento n.º 2027/19. ---------- 

2.2- Notificar a interessada do teor da presente informação técnica, 
com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma. --- 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 30.01.2020.------------------------------------------------ 

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

 

 

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

Ausentou-se da sala, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor 

João Carlos Alves Neves, não tendo participado na análise, discussão 

e votação do assunto abaixo mencionado. ----------------------------- 

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

 

 

 

3.20. PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO, TORNAR 

DEFINITIVA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO – PROCESSO N.º 396/19 – JOÃO 

CARLOS ALVES NEVES – QUINTA DO CUBAL, FREGUESIA DE VILAR DE NANTES – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA 

ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 28.01.2020. ----------------- 

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 10 de setembro de 2019, sob a 
informação técnica nº 1495/SCOU/2019, o Executivo deliberou por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de informação 

prévia para o loteamento, solicitado sob o requerimento n.º 1072/19, 

com a fundamentação expressa nos termos do disposto no artigo 15.º, 

do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações. -- 

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121.º e 122.º 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 projeto de decisão acima pré-anunciado. ------------ 

1.3- A notificação foi realizada nos termos do disposto no n.º 1 e 2 
do artigo 122.º do Código de Procedimento Administrativo, em 

04/10/2019. -------------------------------------------------------- 

1.4- Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica 

n.º 1495/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 
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definitivo a decisão de indeferimento do pedido de informação prévia 

para o loteamento solicitado sob o requerimento n.º 1072/19. -------- 

2.2- Notificar o interessado do teor da presente informação técnica, 
com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma.----  

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 03.02.2020.------------------------------------------------ 

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

 

 

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

Regista-se a entrada na sala, do Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor João Carlos Alves Neves, retomando a sua participação na 

presente reunião. --------------------------------------------------- 

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

 

 

3.21. CADUCIDADE NOS PRECISOS TERMOS DO N.º 2, DO ARTIGO 71.º, DO DL 

555/99, DE 16 DE DEZEMBRO E DEMAIS ALTERAÇÕES – VÁRIOS PROCESSOS – 

INFORMAÇÃO N.º 40/SAA/20 DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 10.02.2020. --- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Vários processos que deram entrada nestes serviços, e que foram 

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

em conta o enquadramento legal para cada um deles, mas como não tiveram 

a sequência normal, foram presentes, no dia 26/05/2017 em reunião do 

Executivo Municipal, com vista a ser declarada a caducidade dos 

processos, à luz do disposto no n.º 2, do artigo 71.º, do D.L. n.º 

555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, considerando que não 

foi requerida a emissão dos respetivos alvarás.---------------------- 

2- ENQUADRAMENTO---------------------------------------------------- 

Considerando que a caducidade deve ser declarada pela Câmara 

Municipal, sujeita a audiência dos interessados, à luz do disposto no 

n.º 5, do artigo 71.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais 

alterações.--------------------------------------------------------- 

A deliberação que recaiu sobre os vários pedidos mencionados no ponto 

3, foi dada a conhecer, através de competente notificação, aos 

interessados para, querendo e num prazo de 10 dias úteis e por escrito 

virem a processo, em sede de audiência dos interessados, nos termos 

do Código do Procedimento Administrativo, dizer o que se lhes oferecer 

sobre o presente sentido de decisão.--------------------------------- 

Decorrido esse prazo, nada foi acrescentado, aos processos, por parte 

dos interessados, que viesse a alterar o sentido das decisões tomada 

pelo Órgão Executivo.------------------------------------------------ 

3- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

Assim, propõe-se que sejam submetidos a deliberação de Câmara 

Municipal os processos abaixo indicados, com vista a se tornar agora 

definitivo o sentido dessas decisões, consubstanciadas na declaração 

da caducidade dos pedidos apresentados junto deste Município, por não 

ter sido requerida a emissão dos respetivos alvarás, nos precisos 

termos do n.º 2, do artigo 71.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro 

e ulteriores alterações:--------------------------------------------- 
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Nome Processo Local da obra 

Junta Freguesia de Outeiro Seco 357/05 Outeiro Seco 

Avelino Nunes Palhares 872/12 Lugar de Talhos - Bustelo 

Paulo Manuel Jesus Dias 693/13 Lugar da Pedreira - São Pedro de Agostém 

Francisco Loureiro Estevinho  722/14 

Quinta das Mimosas, Loteamento 2/04, Lote 

10 - Santa Maria Maior 

Gomezindo dos Santos Mosca 284/14 

Lugar do Bidoeiro,  Sobreira - Águas 

Frias 

Arménio José Afonso Morais 19/13 

Quinta do Brunheiro, Loteamento 1/01, 

Lote 7 - Vilar de Nantes 

Júlio Serafim Alves Silva 022/07 Vila Frade, Lamadarcos 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 14.02.2020.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.22. CADUCIDADE NOS PRECISOS TERMOS DO N.º 6, DO ARTIGO 20.º E DO N.º 

2 DO ARTIGO 71.º, DO DL 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO E DEMAIS ALTERAÇÕES 

– VÁRIOS PROCESSOS – INFORMAÇÃO N.º 41/SAA/20 DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 

10.02.2020. -------------------------------------------------------- 

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 26 de maio de 2017, sob a 
Informação nº 99/SAA/2017, o Executivo deliberou por unanimidade, 

declarar a caducidade dos processos nº 164/10 - Vítor Manuel Santos 

do Nascimento e nº 723/14 - Francisco Lourenço Estevinho, com a 

fundamentação expressa nos termos do disposto no n.º 4 e n.º 6, do 

artigo 20.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações. 

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121º e 122º do Código de 

Procedimento Administrativo, foi dado aos interessados o prazo de 10 

dias para, em audiência prévia virem a processo dizer o que se lhe 

oferecer sobre o sentido da decisão.--------------------------------- 

1.3- As notificações foram realizadas nos termos do disposto no nº 1 

e 2 do artigo 122º do Código de Procedimento Administrativo, por 

ofícios com a nossa referência nº 438/DGOT/2019 e nº 441/DGOT/2019, 

com expedição a 12/12/2019.------------------------------------------ 

1.4- Em audiência prévia, os interessados entenderam não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação tomada pelo Órgão Executivo e que recaiu 

sobre a Informação nº 99/SAA/2017.----------------------------------- 

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, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

dos pedidos, apresentados junto deste Município, processos nº 164/10 

- Vítor Manuel Santos do Nascimento e nº 723/14 - Francisco Lourenço 

Estevinho, pela falta de apresentação dos projetos de especialidades 

e outros estudos, no prazo de seis meses a contar da notificação do 

ato que aprovou o projeto de arquitetura, em conformidade com o 
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disposto no n.º 6, do artigo 20.º do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro 

e demais alterações.------------------------------------------------- 

2.2- Notificar os interessados do teor da presente informação e 

respetiva deliberação camarária que recair sobre a mesma.------------ 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 14.02.2020.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.23. CADUCIDADE NOS PRECISOS TERMOS DO N.º 2, DO ARTIGO 71.º, DO DL 

555/99, DE 16 DE DEZEMBRO E DEMAIS ALTERAÇÕES – VÁRIOS PROCESSOS – 

INFORMAÇÃO N.º 43/SAA/20 DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 10.02.2020. --- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Existem diversos processos que deram entrada nestes serviços, e que 

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

sempre em conta o enquadramento legal para cada um deles, mas que não 

tiveram a sequência normal.------------------------------------------ 

2- ENQUADRAMENTO---------------------------------------------------- 

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

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

caduca se no prazo de um ano a contar da notificação do ato de 

licenciamento, não for requerida a emissão do respetivo alvará, 

conforme o previsto nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação.----------------------------- 

Nesta conformidade, e nos casos concretos, a eventual causa de 

caducidade do processo, com fundamento nos artigos supracitados do 

RJUE, tem de ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia 

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

disposição legal.--------------------------------------------------- 

3- ANÁLISE/PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------- 

Até à presente data, e dentro do prazo que a lei determina para 

apresentarem os elementos essenciais à emissão de competente alvará, 

não foi dado cumprimento ao despacho superior que aprovou os atos de 

licenciamento, em diversos processos, todos abaixo identificados na 

presente informação, cujo teor se dá aqui por integralmente 

reproduzido para os efeitos legais.---------------------------------- 

Propõe-se que sejam submetidos a deliberação de Câmara Municipal os 

processos abaixo, com vista a ser declarada a caducidade dos respetivos 

processos, nos precisos termos do n.º 2, do artigo 71.º, do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e ulteriores alterações e a 

consequente cessação das operações urbanísticas, a saber:------------ 
Nome Proc.º Local da obra 

Patrick Mendes de Freitas 871/12 Lugar de Lameiro do Ferreiro - Vilas 

Boas 

Carlos Alberto Valongueiro Gorgoço 543/08 Lugar de Serra Queimada - São Pedro de 

Agostem 

Caso o executivo municipal venha a determinar a caducidade dos mesmos, 

poderão os interessados, segundo o n.º 5, do referido artigo 71º do 

RJUE, dizer, por escrito e num prazo não superior a 10 dias, o que se 
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lhe oferecer sobre o presente sentido de decisão, à luz do disposto 

no artigo 121.º e seguintes do C.P.A.-------------------------------- 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 14.02.2020.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.24. CADUCIDADE DE ALVARÁS DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DO 

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

ALTERAÇÕES – VÁRIOS PROCESSOS – INFORMAÇÃO N.º 44/SAA/20 DA DIVISÃO 

DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS 

DATADA DE 10.02.2020. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

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

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

lapso de tempo que os particulares dispõem para exercerem os seus 

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

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

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

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

caduca se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença ou 

suas prorrogações, contado a partir da data da emissão do alvará, de 

acordo com o disposto na alínea d), do n.º 3, do artigo 71.º do mesmo 

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

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

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

inequivocamente, das informações constantes nos processos 

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

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

de licença abaixo identificados, os quais titulam as operações 

urbanísticas de edificação pretendidas pelos ora requerentes já 

terminaram, o que determina o incumprimento do prazo estipulado para 

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

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

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

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

5. Nesta conformidade, a eventual causa de caducidade dessas 

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

D.L. n.º 555/99, têm de ser declaradas pela Câmara Municipal, após 

audiência prévia dos interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, 

da mesma disposição legal.------------------------------------------- 

II- Proposta -------------------------------------------------------- 

Assim, na sequência das informações produzidas pelo Setor de 

Fiscalização Municipal, nas Fichas de acompanhamento de operação 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção dos seguintes 

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

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

administrativa traduzida na intenção de declarar a caducidade dos 

seguintes alvarás de obras de construção, com fundamento no 
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incumprimento do prazo estipulado para a conclusão das respetivas 

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

 Alvará de licença especial de legalização nº 118/18, emitido a 

favor de Manuel Joaquim da Costa, emitido em 18/09/2018; --------- 

 Alvará de obras de construção nº 70/16, emitido a favor de Dina 

Maria Alturas Carneiro, emitido em 19/09/2016; -------------------- 

 Alvará de demolição nº 101/16, emitido a favor de Manuel 

Fernandes da Silva, emitido em 14/11/2016. ------------------------- 

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

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

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

Administrativo, deverá o sentido da decisão administrativa acima 

proposto ser sujeito a audiência prévia dos interessados, sendo 

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

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

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

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 14.02.2020.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.25. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, 

TORNAR DEFINITIVA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO – PROCESSO N.º 278/19 – 

JOSÉ SILVA MACHADO, CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE – LUGAR DO FREIXO, 

VILA NOVA DE VEIGA, FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE AGOSTÉM – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA 

PAULA DIAS DATADA DE 30.01.2020. ------------------------------------ 

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 25 de novembro de 2019, sob a 
informação técnica nº 1971/SCOU/2019, o Executivo deliberou por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de 

legalização de alteração ao projeto licenciado com o nº 12/79, 

solicitado sob o requerimento n.º 749/19, com a fundamentação expressa 

nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 24.º, do 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações. ---------- 

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121.º e 122.º 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 projeto de decisão acima pré-anunciado. ------------ 

1.3- A notificação foi realizada nos termos do disposto no n.º 1 e 2 
do artigo 122.º do Código de Procedimento Administrativo, em 

17/12/2019. -------------------------------------------------------- 

1.4- Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica 

n.º 1971/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, 
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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 

alteração ao projeto licenciado com o nº 12/79, solicitado sob o 

requerimento n.º 749/19. -------------------------------------------- 

2.2- Notificar o interessado do teor da presente informação técnica, 
com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma. --- 

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 SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 03.02.2020.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.26. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS, PEDIDO DE 

APROVAÇÃO DE PROJETO DE ALTERAÇÕES – PROCESSO N.º 348/18 – ASSOCIAÇÃO 

FLOR DO TÂMEGA PARA APOIO A DEFICIENTES – RUA ANTUNES GUERREIRO, SANTA 

CRUZ, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – 

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

ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 24.02.2020.-------------------------- 

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 1943/19, 2227/19 e 280/19, 

referente ao processo n.º 384/18, a Associação Flor do Tâmega para 

Apoio a Deficientes, na qualidade de proprietário, solicita, aprovação 

do projeto de alterações de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, em obras de ampliação22, de um conjunto de serviços, 

designadamente, para construção de um edifício, destinado a “Lar 

Residencial (LR) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), sito, na rua 

Antunes Guerreiro – Santa Cruz, União das freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge no concelho de Chaves.---------------------- 

1.2. De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial, o 

prédio urbano tem a área total de 4.208,58 m2, está inscrito na matriz 

com o n.º 2001 e descrito na conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 1158/20100906, de Santa Cruz/Trindade.--------------------------- 

2. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1. Alvará de obras de construção n.º 144/19, para construção de um 

edifício destinado a “Centro de Atividades Ocupacionais - CAO”, com a 

área bruta de construção de 1.000,12 m2.----------------------------- 

3. SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR----------------------------------- 

3.1. O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e no n.o 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de 

Abril, nomeadamente:------------------------------------------------ 

- Perspetivas do edifício;------------------------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

                                                           
22 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente;---------------------------------------------------------- 
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- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Estimativa do custo total da obra;--------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e pelo coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das 

normas legais e regulamentares aplicáveis; -------------------------- 

- Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil dos 

técnicos;----------------------------------------------------------- 

- Comprovativo da inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional;----------------------------------------------- 

- Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital;---------------------------------------------------- 

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade;---- 

- Ficha de áreas/medição;-------------------------------------------- 

- Memória Descritiva e Justificativa;-------------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1:200;----------------------------------------------------- 

- Plantas à escala 1:100;-------------------------------------------- 

- Cortes transversais e longitudinais à escala 1:100;---------------- 

- Alçados à escala 1:100;-------------------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores;------------------------------------ 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------- 

4.1. No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação--------------- 

4.1.1. As alterações apresentadas, têm enquadramento legal no disposto 

no n.º 3, art.º8323, do DL555/99, de 16 de Dezembro alterado e 

republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, estando deste 

modo, sujeitas ao regime de Alterações á licença, previsto no n.º 7, 

do art.º 27, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.--------- 

4.2. Nos instrumentos de Gestão Territorial-------------------------- 

4.2.1. De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio está inserido num espaço da Classe 1 – Espaço Urbano 

e Urbanizável e da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves.----------------- 

4.3. Em diplomas especiais------------------------------------------- 

4.3.1. O presente pedido enquadra-se no Decreto-Lei 64/07 e ulteriores 

alterações, que define o regime de licenciamento e de fiscalização da 

prestação de serviços e dos estabelecimentos de apoio social em que 

sejam exercidas atividades e serviços do âmbito da segurança social 

relativos a crianças, jovens, pessoas idosas ou pessoas com 

deficiência, bem como os destinados á prevenção e reparação das 

situações de carência, de disfunção e de marginalização social.------ 

                                                           
23 Artigo 83.º - Alterações durante a execução da obra--------------- 

[…] ---------------------------------------------------------------- 

1 — Podem ser realizadas em obra alterações ao projecto, mediante 

comunicação prévia nos termos previstos no artigo 35.º, desde que essa 

comunicação seja efectuada com a antecedência necessária para que as 

obras estejam concluídas antes da apresentação do requerimento a que 

se refere o n.º 1 do artigo 63.-------------------------------------- 

2 — Podem ser efectuadas sem dependência de comunicação prévia à câmara 

municipal as alterações em obras que não correspondam a obras que 

estivessem sujeitas a prévio licenciamento.-------------------------- 

3 — As alterações em obra ao projecto inicialmente aprovado ou 

apresentado que envolvam a realização de obras de ampliação ou de 

alterações à implantação das edificações estão sujeitas ao 

procedimento previsto nos artigos 27.º ou 35.º, consoante os casos.-- 

4 — Nas situações previstas nos números anteriores, apenas são 

apresentados os elementos instrutórios que sofreram alterações.------ 
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5. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO----------------------------- 

5.1. O requerente solicita, o licenciamento, das obras de ampliação 

do conjunto de serviços, designadamente, para construção de um 

edifício, destinado a “Lar Residencial (LR) e Serviço de Apoio 

Domiciliário (SAD), com uma área bruta de construção de 1.238,90 m2, 

distribuídos por dois pisos e uma capacidade para 25 utentes em “Lar 

Residencial (LR)” e 30 em “Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)”.----- 

5.2. O presente projeto, tem como finalidade, apresentar as alterações 

à obra licenciada ao abrigo do Alvará de obras de construção n.º 144/19 

e referente à construção de um edifício destinado a “Centro de 

Atividades Ocupacionais - CAO”, com a área bruta de construção de 

1.000,12 m2. As alterações propostas, incidem na ampliação da área de 

construção, de modo a albergar a valência de “Lar Residencial (LR) e 

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)”, bem como, pequenos ajustes, 

nomeadamente, a nível dos acessos verticais, permitindo criar uma 

ligação direta e de nível entre os equipamentos (“Centro de Atividades 

Ocupacionais - CAO” + “Lar Residencial (LR) e Serviço de Apoio 

Domiciliário (SAD)”).----------------------------------------------- 

5.3. A operação urbanística, consubstanciada, na ampliação do conjunto 

de serviços, designadamente, para construção de um edifício, destinado 

a “Lar Residencial (LR) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), 

compagina-se com os afastamentos existentes na envolvente imediata, 

os alinhamentos à via pública com a qual confronta e o índice de 

construção do solo, ao propor para este último um valor de 0,53 m2/m2. 

Neste sentido, pode -se concluir que projeto em causa respeita as 

regras e parâmetros de edificabilidade, previstos no 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.----------------------- 

5.4. Face à tipologia do imóvel previsto (estabelecimento de serviços) 

e à área bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre, o 

especificado na alínea d), do n.º 3, do artigo 12.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, uma vez que contempla no 

interior do seu prédio mais 45 lugares de estacionamento automóvel 

(sendo 3 destinados a pessoas com mobilidade condicionada), o qual é 

igual ao valor mínimo de 45 lugares previstos naquela norma 

regulamentar.------------------------------------------------------- 

5.5. Por outro lado a proposta em presença dá cumprimento ao disposto 

no Decreto-Lei n.º 163/06 de 8 de Agosto, relativo a acessibilidade a 

pessoas com mobilidade condicionada, sendo certo, que está instruído 

com termo de responsabilidade do plano de acessibilidades, de acordo 

com o previsto no n.º 8, do artigo 20.º, do RJUE.-------------------- 

5.6. No âmbito do presente projeto, referente a obras de ampliação, 

do conjunto de serviços, designadamente, para construção de um 

edifício, destinado a “Lar Residencial (LR) e Serviço de Apoio 

Domiciliário (SAD), foram consultadas pelo requerente as seguintes 

entidades, nos termos do disposto no artigo 13-B.º, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação (RJUE) e conforme previsto no Decreto-Lei 

64/07 e ulteriores alterações, designadamente:----------------------- 

5.6.1. ARS Norte, emite parecer favorável datado de 2019-09-20, nos 

termos da informação anexa ao processo; ----------------------------- 

5.6.2. Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), a qual, emitiu 

parecer favorável datado de 2020-01-30, nos termos da informação anexa 

ao processo;-------------------------------------------------------- 



                                                                F. 129 

                                                                  _____________________ 
 

5.6.3. Instituto da Segurança Social, I.P., a qual, emitiu parecer 

favorável datado de 2019-10-01, nos termos da informação anexa ao 

processo;----------------------------------------------------------- 

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, coordenador do projeto e do autor 

do plano de acessibilidades, cujos teores se mostram adequados.------ 

7. CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO-------------- 

7.1. Considerando, que a operação urbanística, consubstanciada, em 

obras de ampliação, de um conjunto de serviços, designadamente, para 

construção de um edifício, destinado a “Lar Residencial (LR) e Serviço 

de Apoio Domiciliário (SAD), respeita as regras e parâmetros de 

edificabilidade, previstos na alínea a1) da subalínea i) do n.º2 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, pelo facto 

de propor: um índice de construção de 0,53 m2/m2, uma cércea de 8,25 

metros e um número de pisos de 2.------------------------------------ 

7.2. Constatando-se, que o uso pretendido, para serviços, 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.----------- 

73. Considerando, que o projeto apresentado, dá cumprimento, ao 

disposto no Decreto - Lei 163/06 de 8 de Agosto, relativo a 

acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada, sendo certo que, 

está instruído com termo de responsabilidade do plano de 

acessibilidades, de acordo com o previsto no n.º 8 do art.º 20 do 

RJUE.--------------------------------------------------------------- 

7.4. Considerando, que o alvará de obras de construção n.º 144/19, se 

encontra válido e que se mostra desnecessária nova calendarização.--- 

8. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

8.1. Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

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

8.1.1. Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, apresentado 

sob os requerimentos n.º 1943/19, 2227/19 e 280/19.------------------ 

8.1.2. Propõe-se ainda, que o processo seja presente, na próxima 

reunião do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo.- 

8.2. Caso a Câmara delibere, favoravelmente, o pedido de aprovação do 

projeto de arquitetura, da ampliação, de um conjunto de serviços, 

designadamente, para construção de um edifício, destinado a “Lar 

Residencial (LR) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD):-------------- 

8.2.1. De acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de 16 de 

Dezembro e ulteriores alterações, dispõe o interessado do prazo de 

seis meses para apresentar projetos de especialidades conforme 

estabelecido no n.º 16, da Portaria 113/2015 de 22 de Abril, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica;--------- 

- Projeto de instalação de gás ou declaração de isenção;------------- 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos;----------------------- 

- Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações;---------- 
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- Estudo de comportamento térmico;----------------------------------- 

- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 

- Projeto de segurança contra incêndios em edifícios;---------------- 

- Projeto de arranjos exteriores;------------------------------------ 

- Projeto de instalações eletromecânicas incluindo as de transporte 

de pessoas e ou mercadorias;----------------------------------------- 

 Deve ainda, ser apresentado pré-certificado SCE, de acordo com o 

previsto na alínea a), do n.º 2, do artigo 5.º, do Decreto- Lei n.º 

28/2016 de 23 de Junho.---------------------------------------------- 

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

EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

26.02.2020.--------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. ----------------------- 

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

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

2020.02.26. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.27. PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO, TORNAR 

DEFINITIVO O PARECER DESFAVORÁVEL – PROCESSO N.º 316/19 – ABEL CARDOSO 

RIBEIRO – LUGAR DE BAIXA, OUTEIRO JUSÃO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

MADALENA E SAMAIÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 18.02.2020.- 

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 28 de outubro de 2019, sob a 
informação técnica nº 1718/SCOU/2019, o Executivo deliberou por 

unanimidade, manifestar a intenção de emitir  parecer desfavorável 

relativamente ao pedido de informação prévia da operação urbanística 

em causa, solicitado sob o requerimento n.º 864/19, com a fundamentação 

expressa nos termos do disposto no artigo 15.º, do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro e ulteriores alterações. ----------------------------- 

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121.º e 122.º 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 projeto de decisão acima pré-anunciado. ------------ 

1.3- A notificação foi realizada nos termos do disposto no n.º 1 e 2 
do artigo 122.º do Código de Procedimento Administrativo, em 

22/11/2019. -------------------------------------------------------- 

1.4- Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica 

n.º 1718/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 
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definitivo a decisão a emissão de parecer desfavorável relativamente 

ao pedido de informação prévia da operação de loteamento apresentada 

sob o requerimento n.º 864/19. -------------------------------------- 

2.2- Notificar o interessado do teor da presente informação técnica, 
com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma.----  

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 20.02.2020.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.28. PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA RECONSTRUÇÃO 

DE ARMAZÉM COMERCIAL, CADUCIDADE NOS TERMOS DO N.º 6, DO ARTIGO 20.º 

E DO N.º 2 DO ARTIGO 71.º, DO D.L. N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO E 

DEMAIS ALTERAÇÕES – PROCESSO N.º 763/16 – ANTÓNIO ALBERTO PINTO DOS 

SANTOS – RUA GUALDIM PAIS, OUTEIRO JUSÃO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

MADALENA E SAMAIÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 18.02.2020.- 

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 28 de outubro de 2019, sob a 

Informação nº 197/SAA/2019, o Executivo deliberou por unanimidade, 

declarar a caducidade do projeto de arquitetura referente às obras de 

reconstrução de um armazém comercial, com a fundamentação expressa nos 

termos do disposto no n.º 4 e n.º 6, do artigo 20.º, do D.L. n.º 

555/99, de 16 de dezembro e demais alterações. ---------------------- 

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 

19/11/2019. -------------------------------------------------------- 

1.4. Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação tomada pelo Órgão Executivo e que recaiu 

sobre a Informação nº 197/SAA/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, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

do pedido do projeto de arquitetura referente às obras de reconstrução 

de um armazém comercial, apresentado junto deste Município, pela falta 

de apresentação dos projetos de especialidades e outros estudos, no 

prazo de seis meses a contar da notificação do ato que aprovou o 

projeto de arquitetura, em conformidade com o disposto no n.º 6, do 

artigo 20.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais 

alterações.---------------------------------------------------------  

2.3. Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. --------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
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DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 19.02.2020.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.29. AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA 

PESSOAS IDOSAS (ERPI), PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE 

ESPECIALIDADES – PROCESSO N.º 645/03 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

CHAVES – LUGAR DOS GAFOS, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA 

FERREIRA DATADA DE 24.02.2020.--------------------------------------- 

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 475/20 e 489/20, referente ao processo 
n.º 645/03, a “Santa Casa da Misericórdia de Chaves”, na qualidade de 

proprietária, apresenta projetos de especialidades, relativos ao 

pedido de licenciamento e com vista à aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada, em obras ---------------- 

ampliação24, de um conjunto de serviços, designadamente, do edifício 

destinado a “Estrutura Residencial para Pessoas idosos” (ERPI), sito 

no lugar dos Gafos – Casas dos Montes, freguesia de Santa Maria Maior 

no concelho de Chaves.----------------------------------------------- 

1.2- LOCALIZAÇÃO---------------------------------------------------- 
1.2.1- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial, 

Certidão de Teor e Contrato - Promessa de Compra e Venda, 

correlacionadas com os três prédios, que direta e indiretamente, se 

relacionam com a operação urbanística em presença, a área global dos 

mesmos, atinge um valor total de o prédio tem a área total de 16.683,00 

m2.------------------------------------------------------------------ 

1.3 – ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

1.3.1 - Alvará de obras de construção n.º 324/06, para construção de 

um “Jardim Infantil”, com a área de 1.390,03 m2;--------------------- 

1.3.2 - Alvará de autorização de utilização n.º 343/06, para “Jardim 

infantil;----------------------------------------------------------- 

1.3.3 - Alvará de obras de construção n.º 17/06, para “Centro de 

Noite”, com a área de 433,36 m2.------------------------------------- 

1.3.4 - Alvará de autorização de utilização n.º 13/07, para “Centro 

de Noite;----------------------------------------------------------- 

1.3.5 - Alvará de autorização de utilização n.º 151/08, para “Lar de 

Idosos;------------------------------------------------------------- 

1.3.6 - Através da Informação/Proposta N.º 1301/SCOU/2019, do Setor 

de Controlo de Operações Urbanísticas, foi solicitado parecer ao Setor 

de Planos Municipais de Ordenamento do Território (SPMOT), sobre a 

operação urbanística, consubstanciada, na ampliação25, de um conjunto 

de serviços, designadamente, do edifício destinado a “Estrutura 

Residencial para Pessoas idosos” (ERPI). O Setor de Planos Municipais 

                                                           
24 «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;---------------------------------------------------------- 
25 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente;---------------------------------------------------------- 
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de Ordenamento do Território (SPMOT), emitiu parecer, através da 

Informação/Proposta N.º 32/SPMOT/2019;------------------------------- 

1.3.7 - A Divisão de Projetos e Mobilidade (DPM), em resposta ao pedido 

da Divisão de Gestão e Ordenamento do Território (DGOT), emitiu 

parecer, através da Informação/Proposta N.º 286/DPM/2019;------------ 

1.3.8- O requerente apresentou sob os requerimentos n.º 2584/19, 

1533/19, 788/19, 2796/19 e 2810/19, pedido com vista à aprovação do 

projeto de arquitetura, referente a obras ampliação26, de um conjunto 

de serviços, designadamente, do edifício destinado a “Estrutura 

Residencial para Pessoas idosos” (ERPI), nos termos do disposto no 

Decreto-Lei nº555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, tendo sido aprovado 

condicionalmente à apresentação da Certidão da Conservatória do 

Registo predial, configurando anexação dos três prédios referidos na 

anterior alínea 1.2, por deliberação de câmara datada de 23 de Dezembro 

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

2- ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------- 

2.1- NO REGIME JURÍDICO---------------------------------------------- 

2.1.1- O pedido apresentado sob requerimento n.º 475/20 e 489/20, tem 

enquadramento legal no disposto no n.º 4, artigo 20.º, do Dec.- 

Lei555/99 alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014 de 9 de 

Setembro, por se tratar do pedido de aprovação dos projetos de 

especialidades.----------------------------------------------------- 

3 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

3.1- O projeto de arquitetura aprovado por deliberação de câmara, 

datada de 30 de Setembro de 2019, propõe os seguintes parâmetros 

urbanísticos: ------------------------------------------------------ 

- Área do terreno = 16.683,00 m2;------------------------------------ 

- Área de implantação = 1.519,55 m2;--------------------------------- 

- Cércea = 10,60 m--------------------------------------------------- 

- Área bruta de construção = 2.468,26 m2;---------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 2 ----------------------------------- 

- Capacidade= 80 utentes;-------------------------------------------- 

- Volumetria = 9.255,00 m3;------------------------------------------ 

- Utilização prevista = serviços - “Estrutura Residencial para Pessoas 

idosos” (ERPI);----------------------------------------------------- 

3.2- Os projetos de especialidades apresentados, referem-se às obras 

de ampliação27, de um conjunto de serviços, designadamente, do edifício 

destinado a “Estrutura Residencial para Pessoas idosos” (ERPI), a 

edificar, com os parâmetros urbanísticos, identificados no anterior 

ponto 3.1.---------------------------------------------------------- 

3.3- O processo está instruído de acordo com o n.º 16, do ponto III, 

da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, designadamente, com os seguintes 

projetos de especialidades:------------------------------------------ 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Pedido de isenção do projeto de instalação de gás;----------------- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos;----------------------- 

- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 

                                                           
26 «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;---------------------------------------------------------- 
27 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente;---------------------------------------------------------- 
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- Projeto de segurança contra incêndios em edifícios, aprovado pela 

entidade competente;------------------------------------------------ 

- AVAC;------------------------------------------------------------- 

- Projeto de instalações eletromecânicas e de transporte de pessoas e 

mercadorias;-------------------------------------------------------- 

- ITED;------------------------------------------------------------- 

- Projeto Elétrico;-------------------------------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico;----------------------------------- 

4 - TAXAS URBANÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------ 

4.1- De acordo com a alínea c) do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 2.253,54 euros.---------------------------------------- 

4.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

841,55 euros.------------------------------------------------------- 

4.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 3.095,09 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------ 

5 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

5.1- Os projetos de especialidades apresentados estão instruídos com 

termos de responsabilidade, de acordo com o previsto no n.º 8, do 

artigo 20.º, do RJUE, o que exclui a sua apreciação prévia.---------- 

5.2- Considerando, que são apresentados os projetos de especialidades, 

caso a câmara municipal, delibere deferir, o pedido de licenciamento 

das obras de ampliação, de um conjunto de serviços, designadamente, 

do edifício destinado a “Estrutura Residencial para Pessoas idosos” 

(ERPI), dispõe do prazo de 1 ano, a contar da data da notificação do 

ato de licenciamento, para requerer a emissão do respetivo alvará, de 

acordo com o n.º1, do artigo 76.º, do DL 555/99, de 16 de Dezembro e 

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

5.3 - Findo o prazo referido no parágrafo anterior, pode o presidente 

da câmara municipal conceder prorrogação, por mais um ano, de acordo 

com o n.º1, do artigo 76.º do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores 

alterações, findo o qual, é declarada a caducidade após audiência 

previa do interessado;----------------------------------------------- 

5.4 - Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada 

a Certidão da Conservatória do Registo predial, configurando anexação 

dos três prédios referidos na anterior alínea 1.2 e uma vez que tal 

condicionante é indispensável, para o licenciamento do imóvel em 

causa, o requerente ficará vinculado, a apresentar a Certidão atrás 

referida, aquando da apresentação dos subsequentes elementos para 

emissão de alvará.--------------------------------------------------- 

6 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

6.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

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

6.1.1- Considerando, que são apresentados sob os requerimentos n.º 

475/20 e 489/20, os projetos de especialidades exigíveis, nos termos 

da lei, propõe-se, o licenciamento do imóvel destinado a serviços, 

designadamente, para “Estrutura Residencial para Pessoas idosos” 

(ERPI), ficando o requerente vinculado ao estabelecido na anterior 

alínea 5.4.--------------------------------------------------------- 

6.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente na próxima reunião 

do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo.-------- 
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6.3- Caso a Câmara delibere favoravelmente, o pedido de licenciamento 

do imóvel:---------------------------------------------------------- 

6.3.1- Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas 

urbanísticas, previstas no art.º 117, do RJUE;----------------------- 

6.4- De acordo com o n.º1, do artigo 76.º, do Dec.- Lei n.º555/99, de 

16 de Dezembro e ulteriores alterações, o requerente dispõe de um 

prazo de um ano para apresentar nestes serviços os elementos constantes 

do n.º 1, do artigo 3.º, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para 

que se possa emitir o respetivo aditamento ao alvará de licença de 

construção n.º 17/06, designadamente:-------------------------------- 

- Apólice de seguro de construção;----------------------------------- 

- Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro;--------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra;--------------------------------------------- 

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo;-------------------------------------------------------------- 

- Livro de obra, com menção do termo de abertura;-------------------- 

- Plano de segurança e saúde;---------------------------------------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Edifício de “Prestação de serviços”---------------------------------- 

- Área de implantação = 1.519,55 m2;--------------------------------- 

- Cércea = 10,60 m--------------------------------------------------- 

- Área bruta de construção = 2.468,26 m2;---------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 2 ----------------------------------- 

- Capacidade= 80 utentes;-------------------------------------------- 

- Volumetria = 9.255,00 m3;------------------------------------------ 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   0   19,33 0,00 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   7   13,08 91,56 €/m 

 - Granito (calçada à 

portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou 

blocos de betão)   0   15,92 0,00 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE ESGOTOS   1   34,12   34,12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   45,49   0,00 €/m 

          

  C - custo das obras existentes na 

via pública / m       147,29   €/m 

  m - frente do terreno que confronta 

com a via pública       51   

  N - número de pisos         2   
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Edifícios destinados 

exclusivamente a fins 

comerciais, serviços, 

armazens e industriais        

  

 - alínea c) do n.º 1 do 

artigo 24.º         

  

T = C x m x [0.25 + 0.05 (N-

1)]       T = 2.253,54   € 

QUADRO II 

- Cálculo das taxas administrativas 

 

  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.º 17 
Emissão de aditamento ao alvará     39,95 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês  20 12,20€ 244,00 € 

    n.º4, 

alínea c) Superior a 2000 m2 de área bruta de construção 
1 557,60€ 557,60 € 

  TOTAL      841,55 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 2.253,54 € + 841,55 = 3.095,09 €------ 

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

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

EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

27.02.2020.--------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra.----------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NUNO VAZ RIBEIRO, 

DATADO DE 27.02.2020.------------------------------------------------ 

À reunião do executivo municipal para efeitos de apreciação e votação 

quanto ao sentido de decisão expresso nesta informação técnica.------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. LOTES 8 E 12 – REQUALIFICAÇÃO DAS AVENIDAS DR. FRANCISCO SÁ 

CARNEIRO, XAVIER TEIXEIRA E RAPOSEIRA, DAS RUAS LINHA DO COMBOIO E 

AREGOS E DO VIADUTO DA RAPOSEIRA - PAMUS 1.5, 3.2 E 3.4 - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 23/DOP/2020 (TRABALHOS ELEGÍVEIS). ----------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 23/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, no valor de 12.913,12 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

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

2020.02.21. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 12.913,12 

(Doze mil novecentos e treze euros e doze cêntimos), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------- 

 

 

1.2. LOTES 8 E 12 – REQUALIFICAÇÃO DAS AVENIDAS DR. FRANCISCO SÁ 

CARNEIRO, XAVIER TEIXEIRA E RAPOSEIRA, DAS RUAS LINHA DO COMBOIO E 

AREGOS E DO VIADUTO DA RAPOSEIRA - PAMUS 1.5, 3.2 E 3.4 - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 24/DOP/2020 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS). ------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 24/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., no valor de 7.533,75 €, 

IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

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

2020.02.21. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 7.533,75 

(sete mil quinhentos e trinta e três euros e setenta e cinco cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.3. REABILITAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO JARDIM DO TABOLADO - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2020. --------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, VIPECA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., no valor de 23.357,68 €, 

IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

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

2020.02.21. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 23.357,68 

(Vinte e três mil trezentos e cinquenta e sete euros e sessenta e oito 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

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

Ausentou-se da sala, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor 

João Carlos Alves Neves, não tendo participado na análise, discussão 

e votação do assunto abaixo mencionado. ----------------------------- 

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

 

 

1.4. TRILHOS DE VISITAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL DO CONCELHO 

DE CHAVES – LOTES 1 A 6 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2020. ----------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, NATURTHOUGHTS – TURISMO DE NATUREZA, LDA., no valor de 

33.889,84 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2020.02.21. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 33.889,84 

(Trinta e três mil oitocentos e oitenta e nove euros e oitenta e quatro 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

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

Regista-se a entrada na sala, do Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor João Carlos Alves Neves, retomando a sua participação na 

presente reunião. --------------------------------------------------- 

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

 

 

1.5. PAICD 3.1 - BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO DOS FORTES – 

REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 13 MORADIAS DA CMC – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 

01/DOP/2020. ------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JCNF – CONSTRUÇÃO, LDA., no valor de 29.846,37 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2020.02.26. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 29.846,37 

(Vinte e nove mil oitocentos e quarenta e seis euros e trinta e sete 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.6. REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA DO CANEIRO 

- AUTO DE MEDIÇÃO N.º 01 - TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E 

OMISSÕES/DOP/2020. ------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº N.º 01- Trabalhos de Suprimento de Erros e 

Omissões/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário é a 

empresa, EDIBARRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A., no valor de 

52.903,26 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

2020.02.26. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 52.903,26 

(Cinquenta e dois mil, novecentos e três euros e vinte e seis 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.7. ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA 

CICLOVIA CHAVES / VIDAGO (VALORIZAR) – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 3/DOP/2020.-  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição N.º 03/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES & GRANITOS, LDA., no valor de 72.110,60 
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€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

2020.02.26. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 72.110,60 

(Setenta e dois mil, cento e dez euros e sessenta cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.8. LOTE 6 – REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PORTAS DO ANJO, ALFERES JOÃO 

BATISTA, CRUZEIRO, VISCONDESSA DO ROSÁRIO E FONTE DO LEITE (PAMUS 1.1 

E 3.1) – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 19/DOP/2020. --------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição N.º 19/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., no valor de 58.533,51 €, 

IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

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

2020.02.26. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 58.533,51 

(Cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e três euros e cinquenta e 

um cêntimo), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------------- 

 

 

1.9. LOTE 6 – REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PORTAS DO ANJO, ALFERES JOÃO 

BATISTA, CRUZEIRO, VISCONDESSA DO ROSÁRIO E FONTE DO LEITE (PAMUS 1.1 

E 3.1) – AUTO DE MEDIÇÃO N.º20/DOP/2020.-----------------------------  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição N.º 20/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., no valor de 30.180,13 €, 

IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

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

2020.02.26. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 30.180,13 

(Trinta mil, cento e oitenta euros e treze cêntimos), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------- 

 

 

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

Ausentou-se da sala, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor 

João Carlos Alves Neves, não tendo participado na análise, discussão 

e votação do assunto abaixo mencionado. ----------------------------- 

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

 

 

1.10. TRILHOS DE VISITAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL DO CONCELHO 

DE CHAVES – LOTES 1 A 6 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO. --------------------- 

Foi presente a informação nº 57/2020, identificada em epígrafe, cujo 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 
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1. O Município de Chaves abriu concurso tendo como objeto a 

adjudicação da empreitada “Trilhos de Visitação do Património Natural 

e Cultural do Concelho de Chaves – Lotes 1 a 6”.--------------------- 

2. De harmonia com deliberação de reunião de Câmara do dia 2 de 

setembro de 2019, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“Natrurthoughts – Turismo de Natureza, Lda.”, a execução da referida 

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

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, 16 de 

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

4. 149.950,00€ (Cento e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta 

Euros) acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando 

destacar as seguintes condições:------------------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 120 dias.--------------------------- 

5. O auto de consignação é de 1 de outubro de 2019.--------------- 

 6. A aprovação do plano de Segurança e Saúde foi notificada ao 

empreiteiro aos 8 dias do mês de novembro de 2019.------------------- 

 7. A empresa adjudicatária vem, através de ofício que deu entrada 

nos Serviços de Expediente Geral do Município de Chaves, com a 

referência 1249 de 04/02/2020, solicitar a prorrogação de prazo para 

a conclusão da empreitada, por 60 dias, invocando para tal as condições 

climatéricas adversas que se registaram na região nos meses de dezembro 

de 2019 e de janeiro de 2020.---------------------------------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

1 - O prazo da obra, considerando o seu início na data de aprovação 

do PSS, deveria terminar no dia 7 de março do corrente ano.--------- 

2 – Nos meses de dezembro e de janeiro últimos, verificou-se a 

ocorrência de condições atmosféricas adversas, extremas em algumas 

situações, que impossibilitaram a execução de determinados trabalhos 

que compõem esta empreitada,----------------------------------------- 

3 – Foi, assim, completamente inviabilizada a execução de pinturas em 

suportes naturais e bastante condicionados todos os trabalhos de 

limpeza de caminho e colocação de sinalética.------------------------ 

4 – Tais dificuldades impediram que a obra se desenvolvesse com o 

ritmo desejável, tendo-se verificado, no entanto, nas últimas semanas, 

uma franca recuperação, coincidente com a melhoria das condições.---- 

5 – Estima-se, assim, que, tendo sido ultrapassadas as contingências 

iniciais, a obra decorrerá em bom ritmo, o que significa que possa 

terminar em 60 dias.------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

1 – Face ao exposto propõe-se a prorrogação graciosa do prazo de 

execução da obra, não havendo aqui direito à revisão de preços, pelo 

prazo de 60 dias, já que a não concessão desta prorrogação acarretaria 

graves inconvenientes para o Município.------------------------------ 

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

Chaves, 21 de fevereiro de 2020-------------------------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª)--------------------- 

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

2020.02.21. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
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Regista-se a entrada na sala, do Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor João Carlos Alves Neves, retomando a sua participação na 

presente reunião. --------------------------------------------------- 

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

 

 

1.11. SANEAMENTO BÁSICO DE FRANCE – VISTORIA COM VISTA À RECEÇÃO 

DEFINITIVA. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 24/2020, identificada em epígrafe, cujo 

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

I – Enquadramento---------------------------------------------------- 

1. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 5 de março de 2009, o Município de Chaves abriu 

procedimento por Concurso Publico tendente à adjudicação da obra de 

“Saneamento Básico de France”, de acordo com o estipulado no Decreto-

lei nº18/2008 de 29 de janeiro, que aprova o Código dos Contratos 

Públicos”.---------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 29 de junho de 2009, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Estevão 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, em 11 de 

agosto de 2009. ----------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 297.594,44€ (duzentos e 

noventa e sete mil, quinhentos e noventa e quatro euros e quarenta e 

quatro 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.----------------------------- 

 O auto de consignação é de 1 de setembro de 2009----------------- 

5. Efetuada a medição final, resultaram trabalhos a menos no 

montante de 95.464,90€.---------------------------------------------- 

6. A receção provisória foi no dia 24 de fevereiro de 2014.------- 

7. Para cumprimento das obrigações contratuais, a entidade 

executante apresentou a garantia bancária nº 36230488101964 emitida 

pelo Banco Santander Totta, S.A. e 3 de agosto de 2009, no valor de 

14.879,72€ (catorze mil oitocentos e setenta e dois euros), 

correspondendo a 5% do valor da adjudicação e para reforço da caução 

prestada com vista a garantir o exato cumprimento das obrigações 

contratuais, foi efetuada a retenção de 5% do valor de cada auto de 

medição.------------------------------------------------------------ 

8. De harmonia com a deliberação camarária em 15/04/2016, foi 

aprovada a redução em 60% da respetiva garantia bancária (8.927,83€) 

e foi restituído o valor de 6.063.90€, correspondente a 60% do valor 

total retido nos autos de medição, respeitantes aos 1º e 2º anos 

passados, após a data da receção provisória.------------------------- 

9. De harmonia com a deliberação camarária, de 30/11/2017, foi 

aprovada a redução da respetiva garantia bancária, em 15%, no valor 

de 2.231,96€ e redução da garantia bancária em proporção aos trabalhos 

a menos, no valor de 1.193,31€ e autorizada a restituição de 15% do 

valor retido nos autos de medição, correspondendo ao valor de 

1.515.97€, dado terem decorrido três anos após a data da receção 

provisória da obra.-------------------------------------------------- 

10. De harmonia com a deliberação camarária, de 27/12/2018, foi 

aprovada a extinção da garantia bancária G.B. nº 36230488101964, no 

montante de 2.526,63€ e autorizada a restituição de 505,32€ do valor 
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retido nos autos de medição, dado terem decorrido quatro anos após a 

data da receção provisória da obra.---------------------------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

1. A entidade executante através de ofício que deu entrada nos 

serviços administrativos do Município de Chaves com o registo n.º 8839 

do dia 02/10/2019, vem solicitar a receção definitiva da obra e 

consequentemente a libertação, na sua totalidade, da garantia prestada 

para cumprimento das obrigações contratuais, visto já terem decorrido 

mais de cinco anos, após a data da receção provisória.--------------- 

2. Face ao exposto, a fiscalização da obra, efetuou uma visita ao 

local onde se executaram os trabalhos da empreitada, no dia 20/01/2018, 

visto ter havido indisponibilidade por parte da entidade para estar 

presente na data agendada (18/10/2019), constatando-se, não haver 

anomalias resultantes de defeitos de execução.----------------------- 

3. A garantia para execução da obra, foi apresentada do seguinte 

modo:--------------------------------------------------------------- 

 
Valor do Contrato 

297.594,44€ 

Trabalhos a menos 

95.464,90€ 

Garantia bancária nº 

36230488101964                            

(Banco Santander Totta)  (5%) 

14.879,72€ 

 

Redução da garantia 

bancária 

Já extinta 

 

Valor do Contrato 
Retenção nos autos medição 

(5%) 
Liberação do Valor da Caução 

297.594,44 € 10.106,50€ 

Valor já restituído 

8.085,19€ 

Valor a restituir 

2021,31€ 

   

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

Face ao exposto, em coerência com as razões de facto e direito 

enunciadas, não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido 

do requerente, pelo que se propõe a adoção do seguinte procedimento 

administrativo:----------------------------------------------------- 

1. Que, a presente proposta seja agendada para a próxima reunião de 

Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação;--- 

2. Que, de acordo com o estipulado no nº2 do artigo 398º do CCP, 

dado que as obras não apresentam deficiências, seja elaborado o 

respetivo auto de receção definitiva;-------------------------------- 

3. Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação, seja 

restituído o valor ainda retido, remetendo-se cópia da presente 

informação à Divisão de Gestão Financeira, com a finalidade de 

reembolsar a entidade executante no montante de 2.021,31€ (dois mil e 

vinte e um euros e trinta e um cêntimos).---------------------------- 

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

Divisão de Obras Publicas, 28 de janeiro de 2020--------------------- 

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

(Madalena Branco)--------------------------------------------------- 

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

2020.02.21. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se.  -------------------------------------------- 
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2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
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VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

1. PROCEDIMENTO EXPROPRIATIVO “CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA FUNDAÇÃO 

NADIR AFONSO”.  PARCELA Nº 10. PEDIDO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º3/GNE/2020. ---------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. O executivo camarário tomou resolução de expropriar e requerer a 

Declaração de Utilidade Pública – DUP -, para efeitos de expropriação, 

das parcelas de terreno indispensáveis à concretização da obra pública 

“Construção da Fundação Nadir Afonso - Sede” em sua reunião ordinária 

realizada no pretérito dia 07 de maio de 2009, resolução que veio a 

ser retificada por deliberações do mesmo órgão nos passados dias 21 

de dezembro de 2009, 2 de agosto de 2010 e 26 de outubro de 2010. --- 

2. A Câmara Municipal de Chaves, por despacho de Sua Excelência o 

Secretário de Estado da Administração Local, de 14 de dezembro de 

2010, obteve a declaração de utilidade pública (DUP) e autorização de 

posse administrativa, publicada no Diário da República, II Série, 

Parte C, nº3, de 05 de janeiro de 2011, das parcelas necessárias àquela 

obra pública, entre as quais, a parcela nº 10, a ser desanexada do 

prédio rústico inscrito na matriz predial da freguesia de Santa Maria 

Maior com o Artigo 155 (anteriormente inscrito na matriz de Chaves sob 

o Artigo R-720º), encontrando-se descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves com o número 3679 (anteriormente descrito sob o 

número 4364-freguesia de Chaves), sendo expropriada Paisanova, 

Imobiliária, S.A.. -------------------------------------------------- 

3. Não tendo sido possível chegar a acordo para a expropriação 

amigável da referida parcela de terreno, com a aludida expropriada, 

foi o processo remetido ao Tribunal Judicial de Chaves, para efeitos 

de expropriação litigiosa, onde correu seus termos, - Processo nº 

1115/11.5TBCHV – Expropriação – no 2º Juízo. ------------------------ 

4. Através de exposição com o registo nos serviços municipais 

GAP/2019,DAF,E,G,10651 de 19-11-2019, veio o administrador da 

expropriada Paisanova, S.A., requerer ao Presidente da Câmara 

Municipal “ … se digne ordenar o cumprimento do projeto com a 

edificação do muro delimitador da parcela 10 com o terreno sobrante, 

propriedade da requerente.”. ---------------------------------------- 

5. Em defesa da sua petição o administrador da expropriada argumenta, 

em síntese, o seguinte: --------------------------------------------- 

i) O projeto dado a conhecer à requerente, compreendia a construção 

de um muro, no limite da parcela expropriada; ----------------------- 

ii)  Volvidos estes anos, pese embora o muro tenha sido parcialmente 
edificado “…a área correspondente à parcela 10 que delimita o terreno 

sobrante não foi objeto de construção do muro”.  -------------------- 
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6. A interessada não instruiu a sua pretensão com qualquer 

documento, designadamente com peça desenhada com a delimitação da área 

que pretende que venha a ser vedada. -------------------------------- 

7. O Presidente da Câmara, Sr. Dr. Nuno Vaz, por despacho de 

20/11/2019, remeteu a esta unidade orgânica o aludido pedido, a fim 

de ser prestada informação quanto à existência da obrigação a que 

alude a interessada, ao que abaixo se dá cumprimento. --------------- 

II – FUNDAMENTAÇÃO -------------------------------------------------- 

1. O relatório de avaliação prévia da parcela nº 10, ora, em causa, 

não prevê qualquer indemnização tendente à construção da vedação 

reclamada pela interessada, nem, tão pouco, identifica benfeitorias 

que devam ser indemnizadas. ----------------------------------------- 

2. O relatório de vistoria ad perpetuam rei memoriam, datado de 

fevereiro de 2011, que instruiu o Auto de Posse Administrativa da 

parcela, no dia 9 de maio de 2011, refere como “Benfeitorias”, no seu 

ponto 4, “Muro de perpeanho com uma área de cerca de110m2”,28 . ----- 

3. E, também, no relatório de arbitragem tendente à fixação da justa 

indemnização pela expropriação da dita parcela nº 10, no seu ponto 

“6.4 – Benfeitorias”, remete para o aludido muro referido no relatório 

da vistoria ad perpetuam rei memoriam, apontando que o mesmo poderia 

ser reutilizado no aproveitamento económico urbanístico ficcionado e, 

ainda, no capítulo 7, relativo à indemnização, no tocante às 

benfeitorias, prevê o montante indemnizatório de €4 400,00. --------- 

4. Por sua vez, a sentença proferida no aludido processo de 

expropriação litigiosa nº 1115/11.5TBCHV, na parte III – Fundamentação 

de facto, ponto 10, dá como provado que “À data da DUP existia na 

parcela um muro de perpianho bem aparelhado, com área total de 110m2”. 

5. No capítulo referente ao Direito, e, muito concretamente, no 

tocante à determinação do quantum indemnizatório, devido pelo 

Município de Chaves, à expropriada, ora, requerente, pela expropriação 

da parcela 10, resulta que “os peritos são unânimes quanto à existência 

de benfeitorias e que as mesmas devem ser consideradas no montante 

indemnizatório”, sendo certo que, a aludida sentença fixou o valor da 

parcela expropriada em €58 216,98 e o valor das benfeitorias (muro com 

110m) em €5 500,00, fixando o valor total da indemnização em €63 

716,98, a atualizar nos termos do artigo 24º, nº1, do Código das 

Expropriações - cfr. folhas 2439, do processo administrativo da 

expropriação -. ----------------------------------------------------- 

6. A indemnização actualizada, nos termos previstos no C.E., atingiu 

o montante total de €66 871,47, integrando a indemnização prevista 

pela destruição do supra referido muro e a consequente construção de 

um novo. ------------------------------------------------------------ 

7. Relativamente ao projeto executado, auscultada que foi a técnica 

responsável pela fiscalização da empreitada, organicamente  afeta à 

Divisão de Obras Públicas,  a mesma esclareceu que o projeto executado 

foi  o aprovado  pela Câmara Municipal, o qual deu causa, de interesse 

público, à  respetiva declaração de utilidade pública  da expropriação 

– DUP –  , abrangendo, tal ato administrativo, a parcela 10. -------- 

8. Assim, pese embora a construção de um novo muro, que proceda à 

vedação da parcela sobrante, surja na sequência da intervenção 

                                                           
28 Registe-se que, interpelados os serviços municipais que, à data, 

participaram na elaboração do cadastro instrutório do procedimento 

pré-expropriativo, foi aclarado que se trataria de 110 metros 

lineares, correspondentes à extensão do muro que foi objeto de 

expropriação, o qual delimitava a parcela 10 a Norte, Nascente e Sul, 

e não metros quadrados como referido. ------------------------------- 
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pública, o certo é que, pelo que se pode apurar da documentação 

constante do processo administrativo da expropriação das parcelas 

necessárias à “Construção da Fundação Nadir Afonso – Sede –“, que 

correu nesta unidade orgânica, tal muro corresponde ao muro de vedação 

do prédio que foi destruído, considerado pelos árbitros e peritos uma 

benfeitoria. ------------------------------------------------------- 

9. A  compensação do valor da reposição do muro encontra-se prevista 

no artigo 29º  do C.E. (onde é um típico dano sucessivo),  tendo a 

entidade expropriante  procedido ao  pagamento da  indemnização de €5 

500,00,29 correspondentes ao muro, em sede de cumprimento da sentença 

judicial, proferida no aludido processo 1115/11.5TBCHV. ------------- 

10. Aliás, tal sentença, decidiu no mesmo sentido, do já decidido, 

entre outros, pelo Tribunal da Relação do Porto, no processo 

341/07.1TBMTS.P1, cujo acórdão menciona: “ A possibilidade da 

(re)construção de muros ou vedações dar direito a indemnização 

encontra-se expressamente prevista no artigo 29 .º, nº 2.  Deve ser 

paga a indemnização que suporte a reconstrução dos muros ou vedações 

destruídos, caso se mostre necessário, ou de construção de novos muros 

e vedações que eram inexistentes na parcela sobrante, mas cuja 

necessidade veio a surgir em virtude da expropriação. --------------- 

Verifica-se nesta norma um afloramento do critério do valor de 

substituição, já que a indemnização não deverá corresponder ao valor 

de mercado dos muros ou vedações destruídas mas sim ao valor necessário 

para sua construção.------------------------------------------------- 

De acordo com o nº 2 do artº 29.º, têm de ser idênticos aos demolidos 

ou aos subsistentes. Caso não existissem anteriormente, terão de ter 

características adequadas à área a vedar, atendendo aos existentes na 

zona envolvente. ---------------------------------------------------- 

A entidade expropriante poderá providenciar a construção dos muros ou 

vedações exigidos, evitando, assim, o prejuízo do expropriado e, 

consequentemente, a responsabilidade pelo pagamento de indemnização”. 

11.  Atento tudo quanto foi referido, terá de se concluir que a 

pretensão da reconstrução de um muro de vedação, na situação individual 

e concreta, tendo já sido contabilizada no montante da indemnização, 

não poderá ser satisfeita pela autarquia, sob pena de se colocar em 

causa o princípio da justa indemnização, bem assim o princípio da 

igualdade. --------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Assim, considerando que, nos termos do disposto na alínea vv), do nº 

1, do artigo 33º, do Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal, órgão executivo da Autarquia, propor, nos 

termos da lei, a declaração de utilidade pública, para efeitos de 

expropriação, não sendo, tal competência, susceptível de delegação no 

Presidente da Câmara, competindo-lhe, também, no estrito cumprimento 

do princípio da unidade da decisão, a prática dos atos subsequentes e 

acessórios, face às razões supra aduzidas, toma-se a liberdade de 

sugerir que seja, superiormente, adoptada a seguinte estratégia 

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

a) Que o assunto seja agendado para uma próxima reunião da câmara 

municipal, em vista obtenção de decisão administrativa, 

consubstanciada na intenção de indeferir o pedido formulado pela 

requerente PAISANOVA-Imobiliária, S.A., no que concerne à construção 

                                                           
29 Valor que veio a ser actualizado, no  cálculo da atualização da 

indemnização total €63 716,98 para €66 871,47, de acordo com o Artigo 

24º do C.E. – cfr. folhas 2464 e ss. Do processo administrativo da 

expropriação. ------------------------------------------------------ 
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do muro de vedação da parcela sobrante (da parcela 10 do procedimento 

expropriativo das parcelas necessárias à “Construção do Edifício da 

Fundação Nadir Afonso – Sede –“), face à indemnização, já paga, pela 

destruição da benfeitoria, à data existente – muro de vedação -; ---- 

b) No cumprimento do disposto no Artigo 121º e seguintes do Código 

do Procedimento Administrativo - CPA – deverá, tal sentido de decisão 

administrativa, supra proposta, ser sujeita a audiência prévia, 

concedendo o prazo de 10 dias para a interessada vir ao procedimento, 

por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre tal sentido de decisão;  

c)  Decorrido o aludido prazo, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do Artigo 114º do CPA, da decisão que vier a ser praticada, 

sobre a matéria, ora, em apreciação; -------------------------------- 

d) Por fim, reenvio do processo, acompanhado da presente 

Informação/proposta, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Sr. Dr. Nuno 

Vaz. --------------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 14 de fevereiro de 2020. ------------------------------------ 

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

Cristina Rodrigues -------------------------------------------------- 

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

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

2020.02.17. --------------------------------------------------------

À Reunião do executivo Municipal para aprovação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESÍDUOS 

 

 

1. INVOCAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DIVIDAS. MARIA MANUELA DA SILVA 

MAGALHÃES. INFORMAÇÃO Nº62/DAR/2020. ------------------------------- 

Foi presente a informação nº62/DAR/2020, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—- 

1. INTRODUÇÃO: ------------------------------------------------------ 

Na sequência de requerimento escrito, com registo de entrada nos 

serviços da Divisão de Águas e Resíduos nº2254/20, datado do pretérito 

dia 14/02/2020, Maria Manuela da Silva Magalhães apresentou prescrição 

de dívida. ---------------------------------------------------------- 

Em termos gerais invoca a prescrição dos valores em dívida referente 

ao processo identificado em epígrafe, por força do disposto no nº1 do 

artigo 10º, da Lei nº23/96, de 26 de Julho e ulteriores alterações. - 

Assim cumpre-me informar, sobre a matéria, o seguinte: -------------- 

2.DO DIREITO: ------------------------------------------------------- 

a.Da prescrição de dividas relativas a consumos de água-------------- 

A lei nº23/96, de 26 de Julho alterada pelas Leis nº12/2008 de 26 de 

Fevereiro e nº24/2008 de 2 de Junho, consagrou um conjunto de regras 

a que deve obedecer a prestação de serviços públicos essenciais, com 

vista à proteção do utente.------------------------------------------ 

Ora os serviços públicos abrangidos pelo retrocitado diploma legal são 

os serviços de fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica, 

de fornecimento de gás natural e gases de petróleo liquefeitos 

canalizados, de comunicações eletrónicas, serviços postais, serviço 
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de recolha e tratamento de águas residuais e serviços de gestão de 

resíduos sólidos urbanos.-------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no nº1, do artigo 10º, da Lei nº23/96, de 26 

de Julho e ulteriores alterações, a entidade que presta o serviço 

dispõe de um prazo de seis meses para exigir ao utente o pagamento do 

valor constante da respetiva fatura, sob pena de prescrição desse 

direito.------------------------------------------------------------ 

Ou seja, caso se verifique a falta de pagamento voluntário das quantias 

constantes em determinada fatura, a entidade prestadora do serviço 

dispõe de seis meses, para realizar a propositura da respetiva ação 

ou injunção, em vista a ser ressarcida, coercivamente, do valor em 

dívida.------------------------------------------------------------- 

3. DÍVIDA ----------------------------------------------------------- 

Efetivamente a dívida remonta aos anos de 2004 e 2005.---------- 

Os documentos de pagamento em causa são os constantes do mapa abaixo-

Cil ------- NºFatura------ Dt.Faturação ------ Dt.LimPagamento --Valor 

20868 --- 079050200000055 -----2005-02-02 ---- 2005-03-04 ---- 0,74€ 

20868 --- 079050106015273 ---- 2005-01-27------2005-02-28---- 21,24€ 

20868 --- 079041003000188 -----2004-10-21----- 2004-12-02 -----7,58€ 

20868 ---079040906013324 ------2004-09-21----- 2004-11-08 ----29,05€ 

20868 ---079040806014156 ------2004-08-23 -----2004-10-13 ----22,42€ 

20868 ---079040706014135 ------2004-07-22 ---- 2004-09-16 ----32,64€ 

20868 ---079040606013514 ------2004-06-23 -----2004-08-23 ----38,16€ 

20868 --079040506013959 -------2004-05-21 ------2004-07-28 ---32,37€ 

20868 --079031106004678 -------2003-11-25 ------2004-01-21 ---46,60€ 

Total (€): 215,64--------------------------------------------------- 

Desconhece-se as razões de não terem sido cobrados. ----------------- 

As faturas referentes aos documentos de pagamento acima indicados que 

ficaram por cobrar não entraram em execução fiscal pois nos anos de 

2004 e 2005 não estava implementado---------------------------------- 

4. PROPOSTAS:------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a.Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de deliberação consubstanciada 

na declaração de prescrição das dívidas, em virtude de já terem 

decorrido mais de seis meses desde a emissão das referidas faturas, 

nos termos e para os efeitos do disposto nº nº1, do artigo 10º, da Lei 

nº23/96, de 26 de Julho e ulteriores alterações.--------------------- 

b.Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

em apreciação;------------------------------------------------------ 

c.Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão executivo 

municipal, à Divisão de Águas e Resíduos, responsável pelo processo.- 

Chaves, 20 de fevereiro de 2020.------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

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

2020.02.21. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se.  -------------------------------------------- 
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2. REVISÃO DE PREÇOS - JAN. 2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E HIGIENE URBANA DO CONCELHO DE CHAVES.-- 

Foi presente a informação nº55/DAR/2020, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais. 

I – Enquadramento---------------------------------------------------- 

Através de fatura nº 17120/00019 de 31 de janeiro de 2020, a Rede 

Ambiente - Engenharia e Serviços, vem requerer ao abrigo do Decreto-

Lei nº6/2004 de 6 de Janeiro, a revisão de preços relativa ao contrato 

“Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos e Higiene Urbana 

do Concelho de Chaves”.---------------------------------------------  

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

1- De acordo com o artigo 9º do retrocitado diploma legal, “Só haverá 

lugar a revisão de preços quando a variação, para mais ou para menos, 

do coeficiente de atualização Ct mensal for igual ou superior a 1% em 

relação à unidade”.-------------------------------------------------- 

2 - O programa de concurso da prestação de serviços de recolha de 

resíduos, indica no artigo 8º que, “A revisão de preços a praticar 

como consequência da alteração dos custos de mão-de-obra e materiais, 

será realizada mensalmente, de acordo com o Decreto-Lei n.° 6/2004 de 

6 de Janeiro e com a seguinte fórmula:------------------------------  

Ct = 0.10*S/So+0.10*Ga/Gao+0.80*lp/lpo-------------------------------------------------  

Os conceitos utilizados na fórmula atrás descrita, são os seguintes:- 

S - Índice de mão-de-obra em Janeiro do ano de Revisão--------------- 

S° - Índice de mão-de-obra no mês anterior à data limite para a entrega 

das propostas------------------------------------------------------- 

Ga - Índice do gasóleo em Janeiro do ano de Revisão------------------ 

Gao - Índice do gasóleo no mês anterior à data limite para a entrega 

das propostas------------------------------------------------------- 

lp - Índice de preços ao consumidor em Janeiro do ano de Revisão ---- 

lp° - Índice de preços ao consumidor no mês anterior à data limite 

para a entrega das propostas.---------------------------------------- 

3 – Após a aplicação da fórmula de cálculo, o coeficiente de 

atualização para dezembro de 2019 é o constante dos cálculos 

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

Ct (jan 2020) =0.10142.10127.30 +0.10301.50298.20 +0.80 

100.3598.478=1.0279------------------------------------------------- 

Como o coeficiente de atualização é, em relação ao mês anterior, 

superior a 1%, mantém-se o coeficiente de atualização de 1.0279. ---- 

 Quant. 

(ton) 

Preço Unit. 

Faturado 

Valor 

Faturado 

Preço Unit. 

c/ Rev. Preços 

Valor Total 

Rev.  Preços 

Diferença 

 

jan/20 Revisão Preços - jan/20 

Recolha e 

Tratamento 

RSU’s 

1 123,22 32,46€ 36 

459,72€ 

33,36€ 37 470,62€ 1 1010,90€ 

Recolha 

Monstros 

4 83,94€ 335,76€ 86,28€ 345,12€ 9,36€ 

 Dif. Total Rev. Preços jan/20 1 081,48€ 

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------  

Assim, tendo em conta o atrás descrito, verifica-se que o pedido de 

revisão de preços cumpre o disposto no artigo 9º do Decreto-Lei atrás 

citado, bem como o artigo 8º do Programa de Concurso relativo à 
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Prestação de Serviços, pelo que se propõe a aprovação do coeficiente 

de atualização referente a janeiro de 2020 (1,0279) e respetivo valor 

de revisão de preço a faturar (1 081,48€).--------------------------- 

Agendamento deste assunto para a próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, para apreciação.-------------------------------- 

Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

em apreciação;------------------------------------------------------ 

Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão Executivo 

Municipal, aos serviços municipais responsáveis, nesta Autarquia 

Local, bem como à Divisão de Águas e Resíduos.----------------------- 

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

  Chaves, 14 de fevereiro de 2020-------------------------------------- 

(Paulo Jorge Rodrigues Branco, Eng.º)-------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE ÁGUAS E RESÍDUOS, ENG.º DELMAR 

FERNANDES, DE 2020.02.14. ------------------------------------------- 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 14.02.2020. ----------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2020 – 1º A 4ª - REGRA 

DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL NAS MODIFICAÇÕES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N 

07º/DGF/2020. ------------------------------------------------------ 

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. ----- 
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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; --- 

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 – 2020: ----- 

 

b) Em cada modificação orçamental/execução periódica: ------------ 

Valor Validação

31.363.287,04 €   

25.152.874,63 €   

2.623.001,08 €     

31.363.287,04 €   

25.152.874,63 €   

6.210.412,41 €     

2.465.046,57 €     

3.745.365,84 €     

31.363.287,04 €   

1.568.164,35 €     

Total das receitas correntes totais (6)

5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5%

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2020
Situação de 

Cumprimento

Apuramento do saldo corrente

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2020

Situação de 

Cumprimento

Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)

Amortizações previstas (4)

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) - (4)

REGRAS ORÇAMENTAIS - ARTº 40

Saldo Corrente (3) = (1) - (2)

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2020

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2020
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Chaves, 26 de fevereiro de 2020 ------------------------------------- 

A Chefe de Divisão, ------------------------------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Anexo: Mapas das Modificações aos Documentos Previsionais 2020 – 1º a 

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

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

2020.02.26. --------------------------------------------------------

Visto. Concordo. ---------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

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 quarenta minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

Valor Validação

31.363.287,04 €   

2.878.201,38 €     

2.623.001,08 €     

31.363.287,04 €   

2.878.201,38 €     

28.485.085,66 €   

2.623.001,08 €     

25.862.084,58 €   

31.363.287,04 €   

1.568.164,35 €     

DATA: 24-02-2020

REGRAS ORÇAMENTAIS

Total das receitas correntes totais (6)

5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5%

Despesa corrente paga (2)
Situação de 

Cumprimento

Apuramento do saldo corrente

Valor das receitas correntes brutas previstas para 2020 (1)

Situação de 

Cumprimento

Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4)

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) - (4)

REGRAS ORÇAMENTAIS - ARTº 40

Saldo Corrente (3) = (1) - (2)

Valor das receitas correntes brutas previstas para 2020 (1)

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

Despesa corrente paga (2)


