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Nº09 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 27 de abril de 

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

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

cidade de Chaves, foi realizada por videoconferência, a Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal de Chaves, sob a Presidência do 

Presidente da Câmara, Sr. Dr. Nuno Vaz Ribeiro, e com as presenças dos 

Vereadores, Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Dr. Francisco António 

Chaves de Melo,  Sr. Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, Sra. Eng.ª 

Paula Fernanda da Mota Chaves, Sr. Eng. Victor Augusto Costa Santos, 

Sra. Dra. Maria Manuela Pereira Tender e comigo, Paulo Jorge Ferreira 

da Silva, Técnico Superior, em regime de mobilidade. ---------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram nove horas, 

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

e datada de vinte e dois de abril de dois mil e vinte. -------------- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

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

A presente reunião de Câmara, foi realizada com recurso à 

videoconferência, seguindo as determinações do Governo e na sequência 

da Declaração de Estado de Emergência. ------------------------------ 

Esta medida surge em função do surto da “COVID-19”, e esta prevista 

no n.º3, do artigo 3º da Lei nº 1-A/2020, de 19 de março. ----------- 

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

 

 

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

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

a sua intervenção por cumprimentar todos os Vereadores e desejando 

votos de boa saúde, de seguida deu conhecimento, ao executivo 

camarário, de assuntos relacionados com a atividade municipal, a 

saber: -------------------------------------------------------------  

a) Camião da Esperança - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o “Camião da Esperança” da GALP, TVI e 

Radio Comercial, esteve em Chaves nos pretéritos dias 20 e 21 de abril 

de 2020, e teve como foco central a realização de testes COVID 19 à 

população. --------------------------------------------------------- 

O Camião da Esperança, constituído por uma equipa técnica, composto 

por quatro médicos, quatro enfermeiros, dois administrativos e um 

motorista, esteve localizado no Largo General Silveira, tendo 

realizado 109 testes, com a divulgação em 48 horas. ----------------- 

A operação no terreno foi liderada pela Associação de Médicos de Saúde 

Pública, organização responsável pela articulação de todos os 

procedimentos com o Ministério da Saúde (ARS) de cada região, para 

identificar focos prioritários, procedimentos oficiais de rastreamento 

e posteriores procedimentos. ---------------------------------------- 

A iniciativa conjunta da GALP, TVI e Rádio comercial teve o apoio 

institucional e logístico do Município de Chaves, contando ainda como 

parceiros o Grupo Solverde, a KPMG, Mundipharma, Planetiers, Sabseg, 

Unilabs e a Globalsport. -------------------------------------------- 
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b) “Chaves ON” -  Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara, 

Nuno Vaz, deu nota que o Município de Chaves organiza webinars “Chaves 

On” um ciclo de 4 videoconferências temáticas na área do turismo. --- 

A iniciativa teve início a 23 de abril, o ciclo de webinars “Chaves 

On”, vai decorrer até 14 de maio, e pretende dialogar com os 

empresários e cidadãos sobre a situação do sector do turismo, face à 

pandemia de COVID 19. ----------------------------------------------- 

Cada Webinar possui um tema e contará com a participação de um 

convidado, a quem os participantes inscritos poderão colocar questões 

que entendam pertinentes. ------------------------------------------- 

Os interessados podem inscrever-se, semanalmente nas 

videoconferências, que são gratuitas, mas com limite de inscrições. - 

Cronograma sessões: ------------------------------------------------- 

- 23 de abril - 15:00h – Como enfrentar os novos desafios para o 

turismo em Chaves/Alto Tâmega – Ramiro Gonçalves, Secretario Executivo 

da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega. ------------------------ 

- 30 de abril - 15:00h – Medidas de apoio nacionais e locais aos 

empresários, hotelaria e restauração – Vítor Pimentel, Presidente da 

ACISAT. ------------------------------------------------------------ 

- 07 de maio - 15:00h – O Turismo e a nova normalidade – Luís Pedro 

Martins, Presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal. -------- 

- 14 de maio - 15:00h – Como projetara imagem de destino seguro – 

Jorge Costa, Presidente do Instituto de Planeamento e Desenvolvimento 

do Turismo. --------------------------------------------------------- 

 

 

II - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, ARQ. CARLOS 

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

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

Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo começado por cumprimentar 

todos os Vereadores e desejando que todos se encontrem de plena saúde. 

De seguida, destacou a forma como se realizaram as comemorações do 25 

de abril, tendo as mesmas sido realizadas, pelo atual estado de 

emergências, num modelo um pouco diferente do habitual. ------------- 

Neste contexto, deu nota que conhecia o programa em geral das 

comemorações do 25 de abril, mas, desconhecia os palestrantes, 

solicitando aos Senhor Presidente da Câmara, informação relacionada 

com o critério de seleção dos mesmos. ------------------------------- 

Terminado a sua interpelou o Senhor Presidente da Câmara, sobre a 

razão para a falta de água na Fonte do Povo. ------------------------ 

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

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

Presidente da Câmara Municipal, tendo, sobre a matéria, referido que 

relativamente às iniciativas promovidas pelo Município de Chaves, no 

âmbito das comemorações do 46.º aniversário das “Revolução dos 

Cravos”, este ano, por força da crise pandémica, foi necessário adotar 

novo formato, sem interação física, baseado apenas em plataformas 

digitais gratuitas. ------------------------------------------------- 

Que, nesse âmbito, foi desafiada uma associação local, a INDIEROR, a 

construir um programa cultural variado, tendo, a mesma, apresentado 

um projeto, denominado “Abril entre cantos”, com o intuito de levar 

as comemorações à casa de cada um, através da internet, e desenvolvido 

entre os dias 22 a 25 de abril. ------------------------------------- 

Que tal programa cultural foi composto por exibição de curtas-

metragens, realizadas ou produzidas por flavienses, uma tertúlia 

radiofónica, um serão radiofónico feito por uma “rádio pirata”, bem 

como um desafio feito a todos os flavienses para participarem, com 
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publicações feitas nas redes sociais, para depois integrarem m vídeo 

temático, e, a encerrar o referido programa, um concerto a solo, do 

músico flavienses Noiserv, transmitida através da plataforma de vídeo 

Youtube. ----------------------------------------------------------- 

Quanto à tertúlia radiofónica, disse desconhecer os critérios que 

presidiram ao convite dos terlulianos, e que tinha sido convidado para 

iniciativa por parte da associação “Indieror”, sem conhecimento prévio 

dos demais participantes. ------------------------------------------- 

Reconheceu, contudo, que a formato encontrado, bem como a escolha dos 

participantes de tal iniciativa, poderia ter tido em consideração 

outros critérios, designadamente os de representação na Assembleia 

Municipal, e que, de futuro, a decisão será mais criteriosa. -------- 

Quanto à circunstância de a fonte dos Povos não ter tido água termal, 

no domingo, disse desconhecer, em absoluto, tal situação, pelo que não 

pode fornecer de imediato qualquer explicação, mas que irá mandar 

averiguar junto dos Serviços municipais competentes e, depois, em 

momento oportuno, dará conhecimento ao Executivo Municipal. --------- 

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

Sobre a resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

Vice-Presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, 

tendo, sobre a matéria, em apreciação, referido o seguinte: --------- 

1 – As comemorações do 25 de abril, já se encontrava preparadas e 

organizadas, como habitualmente pelos serviços municipais. ---------- 

2 – Com a pandemia do COVID 19, tudo foi desmarcado, tendo sido 

proposto à associação “Indieror” uma parceria para que, no âmbito do 

protocolo de desenvolvimento cultural que a Câmara autorizou, 

desenvolvesse uma proposta para evidenciar a efeméride, tendo em conta 

as atuais contingências decorrentes do Estado de emergência. -------- 

3 - Neste contexto a referida associação, apresentou uma proposta, que 

mereceu o seu acolhimento. ------------------------------------------ 

4 – Na presente data, verifica-se que apenas houve algum, 

constrangimento/alarido, com as entrevistas realizadas, de entre a 

totalidade do programa desenvolvido para o Município. Para essas 

entrevistas apenas era requisito, que o Senhor Presidente fosse 

entrevistado, por representar o município que promovia as atividades, 

sendo os restantes participantes convidados pela associação, dando-

lhe liberdade criativa. --------------------------------------------- 

5 – Se tivesse sido realizada uma sessão mais solene, tal problema não 

se teria verificado. ------------------------------------------------ 

6 – Pese embora as reticencias aos entrevistados que manifestam, na 

sua opinião não lhe parece que tenha existido alguma agressão à livre 

opinião. ----------------------------------------------------------- 

 

 

III - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHORA 

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

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

Manuela Pereira Tender, tendo começado por saudar os membros do 

Executivo presentes e iniciou a sua intervenção dizendo que se entende 

que a situação de emergência nacional obrigasse a uma nova forma de 

relembrar e comemorar o 25 de abril e que o Executivo até podia delegar 

num serviço do Município ou numa Associação a planificação ou 

organização do evento mas não podia deixar de supervisionar essa 

organização, garantindo nas iniciativas a normal representatividade 

democrática. Não é normal que na evocação do dia da liberdade e dos 

fundamentos da nossa democracia se assista a um programa com 

intervenientes apenas duma força política, isso contraria o espírito 
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de abril e o respeito pela pluralidade democrática e merece a nossa 

discordância e censura, esperando que possa suscitar uma reflexão e a 

melhor planificação dum evento destes no futuro, que todos esperamos 

possa já decorrer presencialmente em condições de normalidade. ------ 

De seguida disse que na sua opinião não devia haver qualquer 

aproveitamento político de situações afetas à pandemia como tem 

acontecido com a distribuição dos equipamentos de proteção individual 

oferecidos pela comunidade portuguesa residente em Macau, pela CIM do 

Alto Tâmega ou pelo próprio Município, entregues pelo Presidente do 

Município de Chaves e dos outros Municípios como se de uma oferta 

pessoal se tratasse ou como uma esmola dada por caridade aos 

profissionais de saúde ou da proteção civil ou às forças de segurança. 

Na realidade, esses profissionais têm o direito de dispor desses 

equipamentos para proteção pessoal no exercício das suas funções e 

deviam recusar-se a trabalhar sem eles, certamente não o fazem por 

profissionalismo e humanismo e pelo respeito pelos seus concidadãos. 

Mas não dignifica ninguém expor assim estes profissionais como se o 

que lhes fosse dado fosse uma benesse, uma simpatia: não o é e é pena 

que muitas vezes tenha de ser a iniciativa cidadã e a solidariedade 

dos flavienses ou dos Portugueses, em geral, a colmatar a falta destes 

equipamentos para proteger aqueles que nos protegem. ---------------- 

Quer o Ministério da Saúde quer a Autoridade Nacional de Proteção 

Civil ou o Ministério da Administração Interna, o Governo em suma, 

tinham o dever de dotar todas as instituições sob a sua tutela dos 

equipamentos de proteção individual necessários para salvaguardar a 

saúde e a vida desses profissionais. As decisões da CIM AT, dos 

Municípios ou a própria solidariedade dos cidadãos são demonstrativas 

do incumprimento deste dever por parte do Governo, que não podemos 

deixar de denunciar e de censurar, e são bem-vindas mas não devem 

servir para promoção pessoal pois os equipamentos são pagos pelo erário 

público ou oferecidos por concidadãos nossos. Infelizmente, passando 

os olhos nos jornais regionais vemos o aproveitamento de situações 

destas por parte de diversos Executivos e mesmo o próprio Governo não 

tem resistido a este aproveitamento, o que lhe fica muito mal. ------ 

Há deveres por parte da Tutela que têm de ser cumpridos e é 

inconcebível imaginar que um profissional de saúde, um agente de 

segurança ou de proteção civil possam ser confrontados com a falta de 

equipamentos de proteção individual no exercício das suas funções, 

negligência que todos temos obrigação de denunciar e contestar. ----- 

Além disso, entende que a comunicação nos sítios da praxe das 

deliberações dos órgãos próprios, seja da CIM ou do Executivo 

Municipal, já informam os cidadãos da medida, dispensando-se a 

necessidade de ser o Presidente a fazer a entrega, algo inusitado e 

inadequado que permite sustentar a tese do aproveitamento político que 

deve ser evitado e muito mais em tempos de medo e de angústia coletiva 

e de pandemia. Estas atitudes fazem lembrar o tempo do beija-mão, da 

esmola à vista de todos, aproveitam a carência e o medo e não 

dignificam as instituições. ----------------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara Municipal, tendo, sobre a matéria, referido o 

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

1. Que não se revê nas palavras da Senhora Vereadora, Dra. Manuela 

Tender, e entende que as mesmas são incoerentes com as posições por 

si assumidas em anteriores reuniões de câmara, nas quais teceu elogios 

e fez considerações panegíricas às diferentes iniciativas 

desenvolvidas pela sociedade civil, pelas autarquias locais e pelas 
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respetivas comunidades intermunicipais, em prol dos profissionais de 

saúde, das forças de segurança, da proteção e associações humanitárias 

de bombeiros voluntários. O que antes era motivo de palavras 

laudatórias hoje são expressões de populismo e reveladoras de 

aproveitamento político. Enfim, contradições e quem critica apenas por 

criticar. ---------------------------------------------------------- 

2. Os autarcas, em particular os Presidentes de Câmara, são os 

legítimos representantes dos cidadãos recenseados na respetiva 

circunscrição administrativa, sendo quotidianamente demandados pelas 

mais diversas situações, algumas das quais extravasam as suas 

competências, como provavelmente é o caso da disponibilização de 

equipamentos de proteção individual aos referidos grupos 

profissionais, mas ainda assim, em prol do bem comum e do interesse 

coletivo, tomam decisões e correm riscos. --------------------------- 

3. Que é sua opinião que lhe incumbe, enquanto Presidente de Câmara, 

que é até seu dever, promover e participar em todas as ações que visem 

sensibilizar, informar e alertar para a necessidade de os cidadãos 

adotarem comportamentos idóneos para a minimização do risco de 

contágio e a propagação do vírus da Covid19, bem como promover e 

disponibilizar EPI(s), aos grupos de maior risco, como sejam os 

profissionais de saúde, forças de segurança e bombeiros, estando 

naturalmente e, com legitimidade, presente no momento de entrega de 

tais equipamentos. ------------------------------------------------- 

4. O Senhor Presidente da Câmara, contrariamente ao afirmado pela 

Senhora Vereadora, Dra. Manuela Tender, de que tem havido 

incumprimento grave do Governo, no que concerne ao combate a esta 

pandemia, mormente no que concerne à disponibilização de EPI(s) aos 

profissionais de saúde, entende que tem havido um grande compromisso 

coletivo, a nível nacional, do poder central, do poder local, do setor 

associativo e empresarial e dos cidadãos, e que isso tem dado bons 

resultados, pelo que tal estratégia deverá prosseguir para o futuro.  

5. Que é comummente reconhecido por todos, que vivemos tempos difíceis, 

excecionais, para o qual nenhum estado ou cidadão estava 

verdadeiramente preparado, o que significa que países como os EUA, a 

Grã-Bretanha, a Itália ou a Espanha, têm revelado maiores dificuldades 

no combate à pandemia da Covid19, do que Portugal, mesmo no que 

concerne a EPI(s) e outro equipamento médico. Ainda neste particular, 

Portugal apresenta melhores indicadores, do que a grande maioria dos 

ditos países mais desenvolvidos do mundo, no que diz respeito ao número 

de testes por milhão de habitantes, número de internados em serviços 

intensivos e em número de mortes. ----------------------------------- 

6. Ainda assim, com o contributo solidário de todos, do estado, dos 

cidadãos e das empresas, tem sido possível garantir que todos aqueles 

que estão na linha frente ao combate a esta pandemia, têm tido o 

equipamento de proteção individual adequado, o que deve ser motivo de 

orgulho e não de qualquer censura ou crítica. ----------------------- 

7.  A ação dos municípios e das respetivas comunidades intermunicipais 

tem sido complementar e subsidiária relativamente à desenvolvida pelo 

governo, no intuito de contribuir para a mitigação do risco de 

contágio, da diminuição da velocidade de propagação e a garantia de 

que os cuidados de saúde são prestados em condições de segurança para 

os prestadores e para os utentes. ----------------------------------- 

8. Que não se revê nas considerações feitas pela Senhora Vereadora, 

Dra. Manuela Tender, por serem infundadas e injustas, parecendo-lhe, 

ainda, incoerentes, vindas de alguém que usa e abusa das 

representações, algumas das quais não representando instituição 

alguma. ------------------------------------------------------------ 
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9. Terminou dizendo que a questão suscitada pela Senhora Vereadora não 

faz qualquer sentido, salvo se for enquadrada à luz da mera estratégia 

política. ---------------------------------------------------------- 

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

Sobre as opiniões expressas também usou da palavra, o Vice-Presidente 

da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo, sobre o 

referido, o seguinte: ----------------------------------------------- 

Entende ser bom sinal para todos nós, que neste período de pandemia 

esteja a Sra. Vereadora a criticar os excessos de cuidado e ação na 

defesa da saúde de profissionais e cidadãos da nossa comunidade. Seria 

mau se a Sra. Vereadora estivesse, ao invés, a criticar a inação da 

Câmara ou do Sr. Presidente perante esta grave crise. Quanto à situação 

nacional, que é das mais contidas na Europa e do Mundo, relembrou a 

vizinha Espanha que se debate com um grande problema, e que os 

espanhóis invejam a ação do nosso Governo. -------------------------- 

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

Em resposta à intervenção do Presidente da Câmara, a Vereadora Manuela 

Tender afirmou que não se trata de nenhum jogo político-partidário, 

dado que neste momento não milita em qualquer partido político, e que 

o que afirmou resulta duma sensibilidade pessoal, sendo livre de 

expressar aquilo que pensa e a forma como avalia politicamente as 

iniciativas da forma que entende ser a mais adequada, não tendo de se 

conformar à forma que o Sr. Presidente aprecia, é esta a essência da 

liberdade de pensamento e de expressão que abril nos proporcionou e 

ainda bem que não pensamos todos da mesma maneira nem temos todos de 

nos conformar a uma perspetiva ou de alinhar num modelo pré-

determinado. Não pode ser dito que há incoerência nas suas palavras 

pois disse na sua intervenção que a suplência em termos de oferta de 

equipamentos de proteção individual por parte das diversas 

instituições públicas, de privados ou de iniciativas solidárias de 

grupos de cidadãos é bem-vinda, mas não deixa de ser a prova da falha 

da ação do Governo e do seu incumprimento relativamente à obrigação 

de proteger estes profissionais, que corresponde a um crime grosseiro 

de negligência pois coloca-se em risco a saúde e a vida destes 

profissionais a quem se exige que cuidem e protejam os demais cidadãos. 

O que destacou e censurou na sua intervenção inicial foi o excessivo 

protagonismo e o aproveitamento político do medo e da carência desses 

equipamentos por parte dos eleitos locais e do próprio Governo. Quanto 

à referência ao uso das redes sociais, cada um é livre de utilizar 

como bem entende a sua página pessoal, mas o mesmo não se aplica ao 

uso das páginas institucionais, que vinculam as próprias instituições. 

Não entende as referências a despropósito sobre a sua participação em 

eventos e a suposta representação inerente, pois nuns está em 

representação institucional quando é convidada a esse nível e noutros 

está apenas a título pessoal quando o convite lhe é dirigido 

pessoalmente sem ter de necessariamente a sua presença estar vinculada 

a uma representação institucional. Não confunde, nem nunca confundiu, 

as suas funções enquanto deputada da Nação e as funções de Vereadora 

do Município de Chaves, eleita pelos Flavienses, pelo que não entende 

as reiteradas referências a essa dupla condição por parte do Presidente 

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

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

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

Presidente da Câmara Municipal, tendo, sobre a matéria, dito que a 

Senhora Vereadora, Dra. Manuela Tender, insistindo na mesma tónica, 

repetiu o anteriormente afirmado, agora talvez de forma mais prolixa, 

porventura em resultado dos tiques de expressão forjados na vida 
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parlamentar que experienciou, não tendo acrescentado qualquer 

argumento relevante, mas mais uma vez é vontade de criticar tudo e 

todos que se manifesta. --------------------------------------------- 

Quanto ao uso das redes sociais e representações ou presenças que 

assegura, nem sempre a Senhora Vereadora consegue discernir o que é 

pessoal do que é institucional. ------------------------------------- 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

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

Chaves, realizada em 14 de abril de 2020. --------------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A “AQUAVALOR 

– CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA ÁGUA – 

ASSOCIAÇÃO”.  - 2.ª ADENDA AO CONTRATO. PROPOSTA Nº 23/GAP/2020. ---- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Enquadramento e Justificação ------------------------------------ 

1. No dia 4 de dezembro de 2018, foi celebrado um contrato de comodado1, 
por 10 anos, renovável por igual período, entre o município de Chaves 

e a associação “Aquavalor – Centro de Valorização e Transferência de 

Tecnologia da Água – Associação”, tendo por objeto o imóvel denominado 

“Antigo Magistério”, sito na Rua Dr. Júlio Martins, n.º 1, em Chaves, 

inscrito na matriz predial urbana, da freguesia de Santa Maria Maior, 

sob o artigo 2078.º, e descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Chaves, com o n.º 1671/20090402, a fim desta se servir dele para 

instalação da sua sede social. -------------------------------------- 

2. Em conformidade com o disposto na alínea f), do artigo 1135.º do 
Código Civil, estabelece a cláusula 7.ª do supramencionado contrato 

de comodato, que a transmissão de quaisquer dos direitos e obrigações 

decorrentes do direito de ocupação, em regime de comodato, do prédio 

comodatado, carece de uma autorização expressa e prévia da Câmara 

Municipal de Chaves. ------------------------------------------------ 

3. Neste pressuposto, através do ofício com registo dos serviços de 
Expediente Geral desta autarquia, DCG/2019,DAF,E,G,6825 de 29.07.2019, 

veio a Aquavalor – Associação, ao abrigo da alínea c), do ponto 1, do 

artigo 19.º, dos seus Estatutos, solicitar autorização expressa para 

uso do imóvel acima identificado, pelo Instituto Politécnico de 

Bragança – IPB -, seu associado fundador, e pela Agência para a Gestão 

Integrada de Fogos Rurais – AGIF -, para instalação e funcionamento 

de serviços emergentes de um protocolo celebrado entras ambas as 

entidades, e cujos objetivos não colidem com as atividades 

desenvolvidas pela comodatária. ------------------------------------- 

4. Tal autorização, veio a ser concedida por deliberação do executivo 
municipal, tomada em sua reunião realizada a 5 de agosto de 2019, e 

                                                           
1 Contrato registado nos serviços municipais – Gabinete de Notariado 

e Expropriações -, sob o n.º 86/2018. ------------------------------- 
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formalizada, através de adenda2 ao aludido contrato, assinada a 9 de 

agosto do transato ano de 2019. ------------------------------------- 

5. No pretérito dia 09.03.2020, deu entrada nos serviços de Expediente 
Geral deste município, o ofício com registo GAP/2020,DAF,E,G,2614, 

através do qual veio, de novo, a Aquavalor - Associação, solicitar 

prévia autorização expressa, para uso do aludido imóvel, pelo 

Instituto Politécnico de Bragança – IPB -, para funcionamento das 

atividades emergentes de um protocolo a celebrar entre ambas as 

entidades, que tem como objeto promover a sua cooperação, no âmbito 

de ciclos de estudos que visem a atribuição de graus académicos, cursos 

pós-secundários e formação pós-graduada que funcionem em Chaves, bem 

como projetos de investigação no domínio das atribuições de ambas as 

partes intervenientes. ---------------------------------------------- 

6. Atentos à inquestionável importância, para o progresso desta cidade 
e região, o desenvolvimento destas sinergias, em torno do ensino e da 

investigação, deverá ser concedida autorização expressa à comodatária 

Aquavalor – Associação, para que, naquele imóvel, que se lhe encontra 

comodatado, venham a ser lecionadas, pelo IPB, aulas ou formações, no 

âmbito dos ciclos de estudo mencionados no ponto anterior, devendo tal 

autorização ser formalizada através de uma nova adenda ao contrato 

inicial. ----------------------------------------------------------- 

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

Assim, em coerência com as razões acima enunciadas, e em conformidade 

com a atuação observada aquando da autorização de celebração do aludido 

contrato de comodato e respetiva adenda, preconizada pela alínea u), 

do n.º 1, do artigo 33.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário a 

aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------- 

a) Que seja autorizada a ocupação do espaço pelo Instituto 

Politécnico de Bragança, solicitada pela associação Aquavalor – Centro 

de Valorização e Transferência de Tecnologia da Água – Associação, no 

prédio sito na Rua Dr. Júlio Martins, n.º 1, em Chaves, inscrito na 

matriz predial urbana da freguesia de Santa Maria Maior, sob o artigo 

2078.º, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com 

o n.º 1671/20090402; ------------------------------------------------ 

b) Que, para o efeito, seja celebrada uma adenda ao contrato de 

comodato, cuja minuta se anexa, outorgado entre a Aquavalor – 

Associação e este município, em 4 de dezembro de 2018, no sentido de 

a cláusula 2.ª passar a prever que o imóvel comodatado, além da 

finalidade constante desta cláusula, com as alterações introduzidas 

pela adenda anterior, passe a prever a ocupação de espaço pelo 

Instituto Politécnico de Bragança - IPB, em vista à prossecução dos 

objetivos previstos no protocolo a celebrar entre estas entidades, 

mantendo-se, em tudo o mais, o clausulado do retro citado contrato;-- 

c) Que, ao abrigo das disposições combinadas previstas, respetivamente 
no n.º 3, do artigo 57.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro e 

ulteriores alterações, na alínea f), do n.º 2, do artigo 35.º, do 

anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e no artigo 69.º, do 

CPA, seja legitimado o Vice-presidente da Câmara a outorgar, em 

representação do município, a mencionada adenda. -------------------- 

d) Por último, logo que tal decisão venha a ser praticada, que a 
presente proposta seja encaminhada para o Gabinete de Notariado e 

Expropriações, a fim de aí se proceder à elaboração e expedição da 

competente notificação à Aquavalor – Associação, para efeitos de 

                                                           
2 Contrato registado nos serviços municipais – Gabinete de Notariado 

e Expropriações -, sob o n.º 73/2019. ------------------------------- 
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conhecimento e aprovação da aludida minuta da adenda, tendo por fim 

concluinte, a formalização da mesma. -------------------------------- 

Chaves, 20 abril de 2020. ------------------------------------------- 

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

(Dr. Nuno Vaz) ------------------------------------------------------ 

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

MINUTA - 2.ª ADENDA AO CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES  

E A “AQUAVALOR – CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

DA ÁGUA – ASSOCIAÇÃO” ----------------------------------------------- 

Considerando que, no dia 4 de dezembro de 2018, foi outorgado um 

contrato de comodato tendo por objeto o imóvel denominado “Antigo 

Magistério”, sito na Rua Dr. Júlio Martins, n.º 1, em Chaves, inscrito 

na matriz predial urbana da freguesia de Santa Maria Maior sob o artigo 

2078.º, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com 

o n.º 1671/20090402, da mesma freguesia, propriedade do Município de 

Chaves; ------------------------------------------------------------ 

Considerando que o imóvel retro identificado foi comodatado à 

associação Aquavalor – Centro de Valorização de Tecnologia da Água - 

Associação, a fim desta se servir dele para ali instalar a sua sede 

social; ------------------------------------------------------------ 

Considerando que, vai ser celebrado um protocolo entre a referida 

associação Aquavalor e o Instituto Politécnico de Bragança – IPB, que 

tem como objetivo promover a cooperação entre ambas as entidades, no 

âmbito de ciclos de estudo do IPB, que visem a atribuição de graus 

académicos, cursos pós-secundários e formação pós-graduada que 

funcionem em Chaves, bem como em projetos de investigação no domínio 

das atribuições da ambas as Partes; --------------------------------- 

Considerando que, em conformidade com a Proposta n.º 23/GAP/2020, 

aprovada por deliberação camarária de …… de ………. de 2020, foi 

previamente autorizado o uso do imóvel pelo IPB, para a prossecução 

das atividades desenvolvidas no âmbito do protocolo supra referido, 

no edifício denominado “Antigo Magistério”; ------------------------- 

Considerando, por último, que em reunião da direção da Aquavalor - 

Associação, realizada em …… de …………… de 2020, estando, desde logo, 

reconhecido que o edifício que lhe se lhe encontra comodatado é 

adequado para prossecução dos objetivos constantes do aludido 

protocolo de cooperação a celebrar com o IPB, foi deliberado concordar 

com o teor da minuta da presente adenda; ---------------------------- 

Assim, ------------------------------------------------------------- 

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

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

na Praça de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo 

Vice-Presidente da Câmara, Francisco António Chaves de Melo, com 

poderes para o ato, conforme as disposições combinadas previstas, 

respetivamente, no n.º 3, do artigo 57.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro e ulteriores alterações, e na alínea f), do n.º 2, do artigo 

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

designado por primeiro outorgante ou comodante, devidamente autorizado 

por deliberação camarária de …… de ……………. de 2020. ------------------ 

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

A Associação Aquavalor – Centro de Valorização e Transferência de 

Tecnologia da Água – Associação, com sede na Rua Dr. Júlio Martins, 

n.º 1, 5400-342 Chaves, representada neste ato pelo ………………….. e pelo 

…………………….. da Direção, ………………………… e ……………………...., respetivamente, e 

adiante designada por segundo outorgante ou comodatário, devidamente 

autorizado por deliberação de ….. de ……………………….. de 20……. ----------- 
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É celebrada a presente adenda ao contrato de comodato, outorgado em 4 

de dezembro de 2018, formalizando a alteração, consubstanciada na 

autorização do uso, supra referida, passando a Cláusula 2.ª, a ser 

constituída pelo número 1, pelo número 2 e pelo número 3, e a ter a 

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

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

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

1. Considerando que o primeiro outorgante não tem, nem se prevê a 

médio prazo, que venha a ter, necessidade daquele imóvel, e que o 

segundo outorgante dele necessita para seu uso, o primeiro entrega o 

mesmo ao segundo, a fim de que este se sirva dele para a instalação 

da sua sede social, nos termos do disposto na alínea f), do artigo 

1135.º do Código Civil, com a obrigação de o restituir assim que o 

primeiro outorgante o exija. ---------------------------------------- 

2. O segundo outorgante fica autorizado a ceder o uso do espaço, 

que considere adequado, no imóvel comodatado e melhor identificado na 

Cláusula 1.ª, ao Instituto Politécnico de Bragança e à Agência para a 

Gestão Integrada de Fogos Rurais, para qua ali se instalem a fim de 

prosseguirem os objetivos constantes do protocolo, entre eles, 

celebrado. --------------------------------------------------------- 

3. O segundo outorgante fica autorizado a ceder o uso do espaço, 

que considere adequado, no imóvel comodatado e melhor identificado na 

Cláusula 1.ª, ao Instituto Politécnico de Bragança, para ali 

prosseguir os objetivos constantes do protocolo de cooperação 

estabelecido entre ambos, nomeadamente lecionar aulas ou formações no 

âmbito de ciclos de estudo em funcionamento em Chaves, que visem a 

atribuição de graus académicos, cursos pós-secundários e formação 

graduada. ---------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em 4 de 

dezembro de 2018, registado nos serviços municipais - GNE, sob o n.º 

86/2018. ----------------------------------------------------------- 

A presente adenda é elaborada em duplicado, sendo um dos exemplares 

para cada um dos outorgantes. --------------------------------------- 

Assim o outorgaram. ------------------------------------------------- 

Chaves, …… de ……………….. de 2020 -------------------------------------- 

O Primeiro Outorgante: ………………………………………… ----------------------------- 

O Segundo Outorgante: ………………………………………… ------------------------------ 

                      ………………………………………… ----------------------------- 

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

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

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

 

 

2.2. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA INTERMUNICIPAL ENTRE OS 

MUNICÍPIOS DO ALTO TÂMEGA (ACIONISTAS) E A EHATB-EMPREENDIMENTOS 

HIDROELÉTRICOS DO ALTO TÂMEGA E BARROSO, EIM, S.A - ANO 2020/APROVAÇÃO 

DE MINUTA. PROPOSTA Nº 21/GAP/2020. --------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Fundamentos ----------------------------------------------------- 

1. Considerando que, a “EHATB, EIM, S.A” foi criada por iniciativa de 
seis municípios da região do Alto Tâmega (Boticas, Chaves, Montalegre, 

Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar), tendo como objetivo 

da sua constituição o reforço das receitas municipais e consequente 

diminuição da dependência do Orçamento de Estado, nomeadamente através 

do aproveitamento em seu benefício dos variados recursos endógenos 
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existentes nos respetivos territórios, e ao mesmo tempo, o fomento do 

desenvolvimento regional e local; ----------------------------------- 

2. Considerando que, nos termos da Lei 50/2012, de 31 de agosto, que 
aprovou um novo regime jurídico da atividade empresarial local e das 

participações locais, revogando a Lei nº 53-F/2005, de 29 de dezembro, 

que regulava anteriormente esta matéria, passando a “EHATB, EIM, S.A”, 

de acordo com o disposto no nº 4 do artigo 19º, a ser qualificada como 

empresa local de natureza intermunicipal, sob a influência conjunta 

de vários municípios. Subsequente da qualificação jurídica da “EHATB, 

EIM, S.A”, decorrente da Lei 50/2012, de 31 de agosto, e do quadro 

jurídico nele consagrado para a atividade empresarial local, e tendo 

em conta que a natureza das atividades a desenvolver pela empresa, de 

acordo com o artigo 48º, a “EHATB, EIM, S.A” caracteriza-se como uma 

empresa local de promoção do desenvolvimento local e regional. ------ 

3. Considerando que, o objeto da EHATB, EIM, SA, corporizado no artigo 
2º dos seus estatutos, consiste no desenvolvimento das seguintes 

atividades: promoção, manutenção e conservação de infraestruturas 

urbanísticas e gestão urbana; renovação e reabilitação urbanas e 

gestão do património edificado; promoção e gestão de imóveis de 

habitação social; produção de energia elétrica; promoção do 

desenvolvimento urbano e rural no âmbito intermunicipal. A sociedade 

pode ainda exercer, excecionalmente, a atividade de promoção do 

desenvolvimento urbano e rural de âmbito municipal, nas condições 

previstas na Lei sobre o regime jurídico da atividade empresarial 

local. A sociedade poderá também, desde que para o efeito esteja 

habilitada, exercer outras atividades para além daquelas que 

constituem o seu objeto principal, quando consideradas acessórias ou 

complementares ----------------------------------------------------- 

4. Considerando que, a gestão da “EHATB, EIM, S.A” articula-se com os 
objetivos prosseguidos pelas entidades públicas participantes 

(Municípios) no capital social e visa a promoção do desenvolvimento 

local e regional, procurando assegurar a viabilidade económica e o 

equilíbrio financeiro. A “EHATB, EIM, S.A”, enquanto empresa local de 

promoção do desenvolvimento local e no escopo das atividades previstas 

no seu objeto social, tem por missão contribuir para o desenvolvimento 

económico-social da sua área territorial de atuação e promover o 

crescimento económico local e regional; ----------------------------- 

5. Tendo em conta a existência de projetos e ações, de âmbito 

intermunicipal, de promoção do desenvolvimento local e regional da 

área territorial de atuação da “EHATB, EIM, SA” interessando a sua 

execução a vários dos Municípios acionistas, inseridas num objetivo 

que lhes é transversal e comum de dinamização do desenvolvimento 

económico-social do Alto Tâmega, como sejam, a organização e 

participação em feiras, workshops, congressos, seminários ou outros 

certames análogos, nacionais ou internacionais, de campanhas de 

promoção e divulgação dos fatores de atratividade da região, dos seus 

serviços e produtos regionais, ou de outras ações relevantes para 

aquele desenvolvimento, e a que cumpre dar concretização; ----------- 

6. Considerando que, a atividade de produção de energia elétrica com 
origem nos recursos renováveis da região pela EHATB, EIM, SA, apresenta 

normalmente resultados globais positivos, sendo parte deles alocados 

à sustentação das atividades menos rentáveis ligadas à promoção do 

desenvolvimento local e regional, mediante a celebração pelos 

Municípios acionistas dos correspondentes contratos-programa e que, a 

alocação desses excedentes dispensa a atribuição pelos municípios 

acionistas, com contrapartida das obrigações por ela assumidas, de 

subsídios à exploração, e a especificação dos respetivos montantes nos 
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contratos-programa, obrigatória apenas nas situações previstas na Lei 

50/2012 (Resultado líquido antes de impostos se apresentar negativo e 

desenvolvimento de políticas de preços das quais decorram receitas 

operacionais inferiores aos custos anuais, art.ºs 40, nº2, e 50º, nº 

2, respetivamente; -------------------------------------------------- 

7. Tendo quem conta a tipologia e natureza da empresa – EHATB -, e em 
execução das referidas orientações estratégicas, as entidades públicas 

participantes devem celebrar contratos-programa com a empresa para o 

ano económico de 2020, no cumprimento do artigo 50º n.º1, da Lei 

50/2012); ---------------------------------------------------------- 

8. Considerando que, as ações previstas na minuta do contrato-

programa, para o efeito elaborada, e que se anexa, visam desenvolver 

a economia local e regional, melhorar a qualidade de vida dos munícipes 

e potenciar os fatores de atratividade dos Municípios e do Alto Tâmega; 

9. Considerando que, o Fiscal único da EHATB, EIM, S.A”, emitiu, nos 
termos previstos na alínea c), do número 6 do artigo 25.º do citado 

diploma legal, parecer prévio sobre o teor da aludida minuta do 

contrato-programa, ora em apreciação; ------------------------------- 

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

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito anteriormente 

enunciadas, tomo a liberdade de propor ao executivo municipal: ------ 

a) Aprovar a minuta do Contrato-Programa a realizar entre o 

Município de Chaves e a EHATB, EIM, S.A, conforme matriz em anexo à 

presente proposta, com base no parecer prévio emitido sobre a matéria, 

pelo Fiscal Único da EHATB, EIM, S.A.; ------------------------------ 

b) Caso a presenta proposta seja aprovada pelo órgão executivo 

municipal, deverá o respetivo processo ser submetido à Assembleia 

Municipal com vista à sua aprovação no cumprimento do disposto no nº  

5, do Artigo 47º, da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto; --------------- 

c) Se a proposta for sancionada pelos competentes órgãos municipais, 

que seja legitimado o Presidente da Câmara Municipal a proceder à 

outorga do referido contrato-programa; ------------------------------ 

d) Por fim, e dando cumprimento ao estipulado no nº 7, do artigo 

47º, o referido Contrato-Programa depois de celebrado, deverá ser 

comunicado à Inspeção-Geral de Finanças, e em face do valor, ao 

Tribunal de Contas, no estrito cumprimento dos prazos previstos para 

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

Chaves, 20 abril de 2020 -------------------------------------------- 

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

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

anexo: Minuta do Contrato-Programa e parecer do Fiscal Único -------- 

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

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

 

 

2.3. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A 

ASSOCIAÇÃO VIDAGUSTERMAS – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO TERMAL E TURÍSTICO DE VIDAGO. PROPOSTA Nº 

28/GAP/2020.-------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. A Associação VIDAGUSTERMAS – Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento Termal e Turístico de Vidago, NIPC 513 030 239, sedeada 

em Vidago, concelho de Chaves, é uma associação sem fins lucrativos 

para a qual cada associado na sua constituição contribuiu com unidades 

de participação, correspondendo, a cada unidade, mil euros. --------- 
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2. A VIDAGUSTERMAS, foi constituída, com 39 unidades de participação, 

detendo o Município de Chaves 20 participações, tornando-se, por essa 

via, uma entidade pública participante com influência dominante na 

dita associação, à luz do disposto na alínea a) do nº1 do artigo 19º 

da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto. --------------------------------- 

3. No âmbito das ações, de regeneração de interesse público, levadas 

a cabo pelo Município, na área cultural, a autarquia procedeu à 

requalificação da habitação onde viveu o pintor João Vieira, em Vidago 

transformando-a em Casa Museu João Vieira, visando que a mesma 

funcione, como um catalisador da atividade turística, económica e 

cultural no centro da vila de Vidago. ------------------------------- 

4. A VIDAGUSTERMAS tem, no âmbito do seu objeto social, entre outras 

atividades, a gestão de equipamentos turísticos, podendo exercer 

atividades acessórias relacionadas com o seu objeto principal, sendo 

certo que a sua área de intervenção geográfica, a habilita a poder dar 

uma resposta mais célere, eficaz e eficiente aos problemas da gestão 

corrente de equipamentos municipais como a “Casa Museu João Vieira”, 

a “Loja de Produtos Locais”, o “Posto de Atendimento Turístico” e 

outros equipamentos de interesse turístico local. ------------------- 

5. Considerando que a referida Associação, pretende continuar a 

assumir a dinamização da Casa Museu João Vieira, equipamento cultural 

que lhe foi cedido, a titulo de comodato, através do contrato assinado 

em 23/02/2016, cuja proposta foi aprovada em reunião de executivo 

municipal de 27/11/2015, concretamente mediante a realização de 

exposições temporárias, a realização de tertúlias, palestras e 

conferências, visitas guiadas, mini concertos e a criação de um atelier 

de exploração dos materiais e técnicas assentes na vida e obra de João 

Vieira; ------------------------------------------------------------ 

6. Considerando a finalidade primária a que se destina o referido 

imóvel, muito concretamente o acolhimento da exposição permanente do 

pintor, e, ainda, a promoção de várias exposições itinerantes; ------ 

7. Considerando que, a abertura da Casa-Museu João Vieira, permitiu, 

também, que fosse disponibilizada ao público uma Loja de Produtos 

Regionais, assim como o Balcão de Atendimento da Rota da Água e a 

Promoção Turística da Vila de Vidago e da Ribeira de Oura e, a fim, 

da região flaviense, bem como a promoção do equipamento municipal 

Balneário Termal e Pedagógico de Vidago; ---------------------------- 

8. Considerando que a missão desta Associação, se consubstancia na 

dinamização da Vila Termal de Vidago como destino turístico de 

excelência, permitindo a valorização de todo o património cultural da 

região da Ribeira de Oura e, consequentemente do Concelho de Chaves, 

em particular no que se refere à oferta termal diferenciadora, quer 

na vertente terapêutica, quer na vertente de bem estar, quer, ainda, 

do património natura, gastronómico e hoteleiro; --------------------- 

9.  Considerando que a prossecução de tais atividades se articula 

com o objeto da referida associação e com o interesse público municipal 

que esteve subjacente à participação deste na VIDAGUSTERMAS, por 

maioria de razão, no que se refere à gestão dos equipamentos municipais 

e à dinamização da atividade económica e turística, em especial para 

o corrente ano de 2020, que vê o Setor do Turismo sofrer forte 

contração, em consequência da pandemia Covid-19 e das restrições quer 

às deslocações das pessoas, quer à forma de reunião e convívio social 

das mesmas; --------------------------------------------------------- 

10. A referida Associação é participada pelo Município de Chaves o 
qual exerce uma influência dominante por via da detenção da maioria 

das unidades de participação 20 em 39, encontrando-se abrangida pelo 

regime jurídico do setor empresarial local – RJAEL- aprovado pela Lei 
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n.º 50/2012, de 31 de agosto na redação que foi dada pelo artigo 256º 

da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro que aprovou o Orçamento de Estado 

para 2017; ---------------------------------------------------------- 

11. Face à natureza da associação, em execução das atividades, 

oportunamente, aprovadas no plano de atividades e orçamento para 2020, 

e de harmonia com o estipulado nos respetivos estatutos, e em vista à 

concretização das atividades de interesse público consubstanciado na 

continuação da promoção, dinamização e divulgação dos equipamentos 

culturais municipais localizados, na área geográfica de Vidago, bem 

como da Ribeira de Oura, o Município deverá celebrar um contrato 

programa com a referida associação titulando a gestão dos 

equipamentos, definindo, simultaneamente o fundamento da necessidade 

do contrato, bem como a eficiência e eficácia que se pretende atingir 

com a respetiva relação contratual, e, ainda, estabelecendo 

indicadores que permitam medir a realização dos objetivos ao abrigo 

das disposições combinadas previstas no n.º3 do artigo 59º e artigo 

47º da Lei n.º 50/2012, na redação que lhe foi conferida pela LOE 

2017. -------------------------------------------------------------- 

12. Para efeitos do nº1 do Artigo 5º-B, do Código dos Contratos 

Públicos – CCP -, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 

31 de agosto, e posteriores Declarações de Retificação, a parte II do 

Código não se aplica à celebração do contrato programa, em causa, à 

luz do disposto na alínea c), do nº4 do Artigo 5º do CCP, estando, no 

entanto, sujeito ao seu âmbito de aplicação e princípios, com as 

devidas adaptações. ------------------------------------------------- 

13. Por fim, atendendo a que as atividades de interesse geral em causa 
importam para a VIDAGUSTERMAS a adoção de custos inferiores aos 

proveitos, no âmbito da exploração do espaço museológico e turístico, 

bem como nas ações de promoção turística local, nomeadamente através 

de edições informativas (brochuras), assiste-se à necessidade de 

atribuição de subsidio à exploração, por parte da entidade pública 

participante, no património daquela associação, ao abrigo de contrato 

programa a celebrar e para as atividades nele previstas, no valor que 

foi estimado em 38.000,00€ (trinta e oito mil euros) ---------------- 

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

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e nos termos do 

disposto sobre a matéria no Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

e nas disposições combinadas previstas no nº3 do artigo 59º e n.º5 do 

artigo 47º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, e nº1 do Artigo 1º-A e 

Artigo 290-A, do CCP, 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 com a Associação VIDAGUSTERMAS – Associação para a 

Promoção e Desenvolvimento Termal e Turístico de Vidago -, titulando 

a continuação da gestão dos Equipamentos Municipais “Casa Museu João 

Vieira”, Loja de Produtos Locais, o posto de atendimento turístico, 

bem como a promoção e divulgação do Balneário Termal e Pedagógico de 

Vidago, a promoção turística e a divulgação do património cultural e 

natural do território de Vidago e da ribeira de oura, mediante a 

atribuição de um subsídio à exploração no valor de €38.000,00, 

concretizando os indicadores de eficiência e eficácia que se pretendem 

atingir, nos termos do disposto no nº1 e no nº2, do Artigo 47º do 

regime jurídico da atividade empresarial local e das participações 

sociais – RJAEL -, aprovado pela Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, os 

quais, no presente ano, se encontram limitados pelos efeitos da 

pandemia Covid-19, no Setor do Turismo; ----------------------------- 
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b) A presente despesa tem enquadramento orçamental, na rubrica 

económica da despesa 04.07.01.08, e cujo reforço de dotação orçamental 

se encontra prevista na alteração orçamental modificativa nº 1/2020, 

ora em aprovação; --------------------------------------------------- 

c) Em vista ao bom acompanhamento e monitorização do contrato é 

designado gestor do contrato, para efeitos do disposto no nº1 do Artigo 

290º-A, do CCP, o Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade, Arq. Rodrigo A. L. Moreira. ------------------------ 

d) Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo contrato-programa, 

cujo teor se dá por integramente reproduzido, devendo a mesma ser 

sujeita à emissão de parecer prévio favorável, à formalização do 

contrato, por parte do Conselho Fiscal da Associação, nos termos 

previstos, e com as necessárias adaptações na alínea c), do nº6, do 

Artigo 25º do RJAEL, e submeter tais documentos à apreciação e 

discussão da assembleia municipal em vista à sua aprovação, nos termos 

do disposto no nº 5 do Artigo 47º do citado regime jurídico; -------- 

e) Em conformidade com o disposto no nº 7 do aludido Artigo 47º, caso 

o respetivo contrato seja aprovado pelo órgão deliberativo municipal, 

depois de celebrado, que o mesmo seja comunicado à Inspeção-Geral de 

Finanças e ao Tribunal de Contas, respeitando-se o prazo previsto para 

o efeito na LOPTC; -------------------------------------------------- 

f) Por fim, caso a presente proposta seja sancionada pelos 

competentes órgãos municipais, que fique desde já legitimado o 

Presidente da Câmara a outorgar o aludido contrato-programa. -------- 

Chaves, 22 de abril de 2020. ---------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

- Plano de Atividades e Orçamento para 2020; ------------------------ 

- Estatutos; -------------------------------------------------------- 

- Minuta do Contrato Programa. -------------------------------------- 

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

MINUTA ------------------------------------------------------------- 

CONTRATO-PROGRAMA -------------------------------------------------- 

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

Município de Chaves, pessoa coletiva nº 501 205 551, com sede na Praça 

de Camões, em Chaves, representado pelo Presidente da Câmara, Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves, com poderes para obrigar, conferidos por deliberação 

camarária de ….de ….de 2020 e da Assembleia Municipal de … de … de 

2020, adiante abreviadamente designado por CMC ou Primeiro Outorgante; 

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

VIDAGUSTERMAS - Associação para a Promoção e Desenvolvimento Termal e 

Turístico de Vidago, sem fins lucrativos, com o NIPC 513 030 239, com 

sede em Vidago, na Estrada Nacional nº 2, 234, 5425-323 Vidago, 

representada pelo Presidente da Direção, Rui Manuel Branco Rodrigues, 

com poderes para obrigar, conforme Estatutos e deliberação da reunião 

da Direção de … de …de 2020, adiante designada VIDAGUSTERMAS ou Segunda 

Outorgante; -------------------------------------------------------- 

Considerando que: --------------------------------------------------- 

 A Associação VIDAGUSTERMAS – Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento Termal e Turístico de Vidago, NIPC 513 030 239, sedeada 

em Vidago, concelho de Chaves, é uma associação sem fins lucrativos 

para a qual cada associado na sua constituição contribuiu com unidades 

de participação, tendo por objeto social, designadamente: ----------- 

 A gestão de equipamentos Turísticos; --------------------------- 



                                                                F. 97 

                                                                  _____________________ 
 

 O desenvolvimento termal e turístico de Vidago; ---------------- 

 A promoção da vila de Vidago como destino termal e turístico; -- 

 A promoção da vila de Vidago como local de realização de 

congressos, feiras e outras organizações afins, podendo exercer outras 

atividades, desde que consideradas acessórias ou complementares do seu 

objeto principal. --------------------------------------------------- 

 A VIDAGUSTERMAS, foi constituída com 39 unidades de participação, 

detendo o Município de Chaves 20 participações, tornando-se, por essa 

via, uma entidade pública participante com influência dominante, na 

dita associação, à luz do disposto no regime jurídico do setor 

empresarial local nos termos das disposições combinadas previstas no 

artigo 59º e na alínea a), do n.º 1 do artigo 19º da Lei nº 50/2012, 

de 31 de agosto, na redação dada pelo artigo 256º da Lei n.º 42/2016, 

de 28 de dezembro - LOE 2017 -, ------------------------------------- 

 No âmbito das ações, de interesse público, levadas a cabo pelo 

Município, na área cultural, a autarquia procedeu à requalificação da 

habitação onde viveu o pintor João Vieira, em Vidago, transformando-a 

em “Casa Museu João Vieira”, funcionando a mesma como catalisadora da 

atividade turística, cultural e económica da vila de Vidago; -------- 

 No âmbito da prossecução das suas atribuições em matéria de 

realização de investimentos em equipamento rural e urbano, o Município 

de Chaves promoveu a construção do Balneário Termal e Pedagógico de 

Vidago, no intuito de reforçar a capacidade e transversalidade da 

oferta termal deste Município, atribuindo-lhe uma componente 

inovadora, na área de formação de balneoterapia e SPA; -------------- 

 A VIDAGUSTERMAS tem, no âmbito do seu objeto social, entre outras 

atividades, a gestão de equipamentos turísticos, podendo exercer 

atividades acessórias relacionadas com o seu objeto principal, sendo 

certo que a sua área de intervenção geográfica, a habilita a poder dar 

uma resposta mais célere, eficaz e eficiente aos problemas da gestão 

corrente de equipamentos municipais, designadamente a “Casa Museu João 

Vieira”, a “Loja de Produtos Regionais” e o posto de atendimento 

turístico; --------------------------------------------------------- 

 A VIDAGUSTERMAS, tem na sua posse a Casa Museu João Vieira, 

equipamento cultural que lhe foi cedido, a titulo de comodato, através 

do contrato outorgado em 23/02/2016, cuja proposta foi aprovada em 

reunião de executivo municipal de 27/11/2015, destinando-se o referido 

imóvel ao acolhimento da exposição permanente do pintor, assim como a 

promoção de várias exposições itinerantes; -------------------------- 

 A missão da VIDAGUSTERMAS, consubstancia-se na dinamização da Vila 

Termal de Vidago como destino turístico de excelência, permitindo a 

valorização de todo o património natura e cultural da região da Ribeira 

de Oura e, consequentemente do Concelho de Chaves; ------------------ 

 A prossecução das atividades de gestão e exploração dos 

equipamentos municipais “Casa-Museu João Vieira” e “Loja de Produtos 

Regionais” e “Posto de Atendimento Turístico”, articulam-se com o 

objeto da referida associação e com o interesse público municipal que 

esteve subjacente à participação do Município de Chaves na 

constituição da VIDAGUSTERMAS, visando contribuir para a coesão 

económica e social e para a promoção da cultura, do lazer, do turismo 

e da convivência inter-geracional, assegurando a universalidade e a 

qualidade dos serviços a prestar, procurando assegurar a viabilidade 

económica e o equilíbrio financeiro. -------------------------------- 

 Face à natureza da associação, em execução das atividades 

aprovadas no plano de atividades e orçamento para 2020, e de harmonia 
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com o estipulado nos respetivos estatutos, e em vista à concretização 

das atividades de interesse público, consubstanciado na promoção, 

dinamização e divulgação dos equipamentos culturais municipais, 

localizados na área geográfica de Vidago, o Município deverá celebrar 

um contrato programa com a referida associação titulando a gestão dos 

equipamentos, definindo, simultaneamente, o fundamento da necessidade 

do contrato, bem como a eficiência e eficácia que se pretende atingir 

com a respetiva relação contratual, e, ainda, estabelecendo 

indicadores que permitam medir a realização dos objetivos ao abrigo 

das disposições combinadas previstas no n.º3 do artigo 59º e artigo 

47º da Lei n.º 50/2012, na redação que lhe foi conferida pela LOE 

2017; -------------------------------------------------------------- 

Assim, ------------------------------------------------------------- 

Nos termos do disposto no Artigo 47º, da Lei nº 50/2012, de 31 de 

agosto, é celebrado, e reciprocamente aceite, o presente contrato-

programa, o qual é enformado pelos considerandos acima enunciados, 

acolhendo algumas das atividades previstas no Plano de Atividades e 

no orçamento para o ano de 2020, não lhe sendo aplicável, para efeitos 

do nº1 do Artigo 5º-B, do Código dos Contratos Públicos – CCP -, na 

redação dada pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto e 

posteriores Declarações de Retificação, a parte II deste Código, nos 

termos previstos na alínea c), do nº4, do Artigo 5º do CCP, o qual irá 

reger-se pelas cláusulas seguintes: --------------------------------- 

Cláusula Primeira --------------------------------------------------- 

(Objeto, fundamento e finalidade) ----------------------------------- 

1. O presente contrato-programa tem por fundamento a necessidade de 

assegurar a prestação de serviços de interesse geral, nomeadamente, 

no que concerne à realização de atividades relativas à promoção e 

gestão, de maior proximidade e eficácia, dos equipamentos, propriedade 

do Município, a saber: “Casa Museu João Vieira”, “Loja de Produtos 

Regionais” e promoção e divulgação do “Balneário Termal e Pedagógico 

de Vidago”, “Posto de Atendimento Turístico” e, ainda, em geral, a 

promoção do património natural, cultural, gastronómico e hoteleiro da 

respetiva área geográfica. ------------------------------------------ 

2. A realização de tais atividades deverá garantir a universalidade 

e a qualidade dos serviços a prestar às populações locais, contribuindo 

para a coesão económica e social local, para a promoção turística e 

cultural do respetivo território, constituindo uma alavanca do 

desenvolvimento turístico e de outras atividades económicas com ele 

relacionadas. ------------------------------------------------------ 

Cláusula Segunda ---------------------------------------------------- 

(Missão) ----------------------------------------------------------- 

1- A VIDAGUSTERMAS, tem por missão a execução das ações constantes 

do Plano de Atividades e Orçamento para 2020, documento que se anexa 

ao presente contrato-programa e que aqui se dá por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais, utilizando, para a sua 

concretização critérios adequados de gestão e de execução técnica, 

promovendo a realização e a afetação, eficiente e eficaz, dos recursos 

financeiros inerentes, de forma a alcançar a qualidade do serviço 

pretendida. -------------------------------------------------------- 

2- O presente contrato importa para a VIDAGUSTERMAS, a prossecução 

de objetivos setoriais e o assumir de custos com a natureza cultural 

dos serviços prestados às populações locais, no que concerne à gestão 

e exploração dos equipamentos públicos, a saber: -------------------- 

a) A gestão e dinamização da Casa Museu João Vieira e das respetivas 

infra-estruturas de apoio, incluindo a realização de exposições 

temporárias, mini concertos, tertúlias, palestras e conferências, 
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visitas guiadas e um atelier de exploração dos materiais e técnicas 

assentes na vida e obra de João Vieira; ----------------------------- 

b) A promoção e divulgação turística do Balneário Termal de Vidago;  

c) A dinamização e exploração da Loja de Produtos Regionais, 

incluindo provas de vinhos e Workshops de alimentação saudável; ----- 

d) Balcão de Atendimento da Rota da Água; ------------------------- 

e) Promoção Turística da Vila Termal de Vidago, mediante a 

organização de caminhadas, com a dinamização do trilho da Ribeira de 

Oura e do percurso urbano da Vila de Vidago, animação de verão e edição 

de material informativo. -------------------------------------------- 

Cláusula Terceira --------------------------------------------------- 

(Indicadores de eficácia e de Eficiência) --------------------------- 

1. A eficácia e a eficiência que se pretende atingir com o presente 

contrato concretizam-se com os indicadores abaixo definidos. -------- 

2. Considerando a natureza da atividade a desenvolver – promoção, 

gestão e exploração dos equipamentos culturais – os indicadores ou 

referenciais são os seguintes, tendo em conta o primeiro ano de 

atividade da Vidagus Termas, no que concerne à gestão dos equipamentos 

municipais, face aos efeitos no Setor do Turismo, decorrentes da 

pandemia Covid-19 e das restrições correlacionadas com o combate da 

mesma: ------------------------------------------------------------- 

a) Regularidade da atividade de exploração: ----------------------- 

i) Muito eficaz: Funcionamento dos equipamentos culturais, durante 

todo o ano, com visitas totais estimadas na ordem dos 750 visitantes; 

ii) Eficaz: Funcionamento dos equipamentos culturais, durante todo o 
ano, com visitas totais estimadas na ordem dos 500 visitantes; ------ 

iii) Ineficaz: Funcionamento dos equipamentos culturais, durante todo 
o ano, com visitas estimadas na ordem dos 250 visitantes; ----------- 

b) Eficácia orçamental: Em vista a um gestão orçamental eficaz e 

eficiente a empresa deverá desenvolver a promoção, gestão e exploração 

dos equipamentos culturais de forma a garantir que os custos sejam 

iguais aos proveitos. ----------------------------------------------- 

Cláusula Quarta ----------------------------------------------------- 

(Quadro económico) -------------------------------------------------- 

1. As atividades de interesse geral em causa importam para a 

VIDAGUSTERMAS a adoção de custos inferiores aos proveitos, no âmbito 

da exploração dos espaços museológicos/equipamentos culturais pelo que 

é previsível a necessidade de atribuição de um subsídio à exploração, 

por parte da entidade pública participante, no património daquela 

associação, ao abrigo do presente contrato programa a celebrar e para 

as atividades nele previstas, no valor que foi estimado em 38.000,00€ 

(tinta e oito mil euros). ------------------------------------------- 

2. A quantia referida no número antecedente será liquidada uma só 

vez, durante o mês de maio de 2020, sendo suportada pelas seguintes 

rubricas orçamentais: Corrente: 04.07.01.08, correspondendo ao 

presente encargo o Compromisso nº …/2020, extraído do sistema 

informático de apoio à execução orçamental. -------------- 

Cláusula Quinta ----------------------------------------------------- 

(Das obrigações) ---------------------------------------------------- 

Na prossecução dos objetivos comuns e setoriais a VIDAGUSTERMAS 

obriga-se a: -------------------------------------------------------- 

 Apresentar o relatório de execução orçamental das atividades 

desenvolvidas; ----------------------------------------------------- 

 Facultar elementos ao executivo municipal, sempre que solicitados; 

 Cumprimento de todas as regras legais no âmbito da contratação 

pública; ----------------------------------------------------------- 
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 Apresentar indicadores que demonstrem os impactos positivos a 

desenvolver com esta relação contratual; ---------------------------- 

 Suportar todos os encargos inerentes à dinamização dos equipamentos 

públicos, cuja gestão fica a seu cargo. ----------------------------- 

Cláusula Sexta ------------------------------------------------------ 

(Das alterações ou aditamentos ao Contrato-Programa) ---------------- 

1. A VIDAGUSTERMAS e a CMC obrigam-se, mutuamente, a cooperar no 

sentido de garantir a boa realização do objeto do presente Contrato-

Programa. ---------------------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração, aditamento ou disposição acessória ao presente 

Contrato-Programa e/ou seus anexos deverá constar de documento escrito 

e assinado por ambas as partes, que consubstanciará, de igual modo, 

anexos supervenientes ao mesmo. ------------------------------------- 

Cláusula Sétima ----------------------------------------------------- 

(Incumprimento do Contrato-Programa) -------------------------------- 

O incumprimento do presente Contrato-Programa é motivo bastante para 

a sua resolução pela parte não faltosa, a qual será operada nos termos 

do quadro legal em vigor aplicável. --------------------------------- 

Cláusula Oitava ----------------------------------------------------- 

(Resolução de conflitos) -------------------------------------------- 

Para dirimir qualquer litígio emergente da interpretação e execução 

do presente Contrato-Programa é competente o Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------ 

Cláusula Nona ------------------------------------------------------- 

(Designação do Gestor do Contrato) ---------------------------------- 

Para efeitos do disposto no nº1, do Artigo 290-A do CCP, foi designado 

como gestor do contrato o Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade, Arq. Rodrigo A. L. Moreira, por deliberação de xx de 

xxx de 2020, com a função de acompanhar permanentemente a execução do 

contrato, designadamente os níveis de desempenho dos indicadores 

previstos na Cláusula Terceira. ------------------------------------- 

Cláusula Décima ----------------------------------------------------- 

(Produção de efeitos e vigência) ------------------------------------ 

O presente contrato produzirá efeitos após a sua assinatura, mediante 

prévia aprovação pela Assembleia Municipal de Chaves, vigorando até 

31 de dezembro de 2020. --------------------------------------------- 

Paços do Concelho em Chaves, ….de … de 2020. ------------------------ 

O presente Contrato-Programa é feito em duplicado, ficando um exemplar 

na posse de cada um dos outorgantes, possui todas as folhas rubricadas 

e vai ser assinado. ------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal de Chaves -------------------------- 

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

O Presidente da Associação VidagusTermas ---------------------------- 

Rui Branco ---------------------------------------------------------- 

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

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 
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III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

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 1. --- 

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

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 2. --- 

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

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

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

 

 

3.3. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E ANEXO, PEDIDO DE 

LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 1020/19 – JOSÉ MOURÃO COELHO – RUA DO SOUTO 

N.º 11, FREGUESIA DE REDONDELO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 

27.03.2020. -------------------------------------------------------- 

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 2836/19, referente ao processo n.º 

1020/19, o Sr.º José Mourão Coelho, na qualidade de proprietário, 

apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística 

de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de 

construção3, de uma habitação unifamiliar e anexo, sito na rua do 

Souto, n.º 11 - Pastoria, freguesia de Redondelo no concelho de Chaves. 

                                                           
3 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;---- 
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1.2- De acordo com a Certidão das Finanças, o prédio urbano tem a área 

total de 985,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 617, da freguesia 

de Redondelo.------------------------------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Não foram encontrados antecedentes do 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.o 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril e artigo 13.º, do RMUE, designadamente:------------------ 

- Certidão das Finanças; -------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra;----------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5.000;---------------------------- 

- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;-  

-Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico;------------------------------------------------------------ 

- Quadro de áreas/Ficha de medição;---------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Termo de responsabilidade e respetivo plano de acessibilidades;---- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos 

exteriores;--------------------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:500;--------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- 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;-------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de água, águas 

pluviais e drenagem de águas residuais, com relatório de peritagem, 

subscrito por técnico habilitado a ser autor do projeto;------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto acústico, subscrito por técnico 

habilitado a ser autor do projeto;----------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto térmico, subscrito por técnico 

habilitado a ser autor do projeto;----------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto estabilidade, com relatório de 

peritagem, subscrito por técnico habilitado a ser autor do projeto;-- 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Fatura do Telefone;------------------------------------------------ 

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 e anexo.-------- 
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4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – 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 construção de uma 

habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 156,72 m2 e 

de um anexo com a área de 98,63 m2. As edificações foram levadas 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 2020-02-27, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”13/2020”, 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 e anexo, objeto de pedido de 

legalização das obras de construção, pese embora, haja a necessidade, 

de ser corrigida a recolha de águas pluviais, do edifício secundário, 

de forma a esta, se projetar dentro dos limites da parcela de terreno.- 

Esta desconformidade, foi comunicada ao requerente, no ato da 

vistoria, devendo ser apresentadas, fotografias comprovativas, de ter 

levado a efeito a correção referida, 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) = 985,00 

m2 x 0.80 m2/m2 = 788,00 m2 (máxima área bruta de construção permitida).- 

A pretensão preconiza uma área bruta de construção de 255,35 m2, o que 

implica um índice de construção de 0,26 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de 

utilização do local).------------------------------------------------ 

5.5- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra 

no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados.---------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1- De acordo com 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 1.234,28 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.------------------------------------------------------- 
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7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 1.378,93 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 principal e a secundária, se situam 

em local, onde predominam esta tipologia de construções e que o seu 

estado atual de conservação, não desvirtua a envolvente, integrando-

se desta forma com alguma naturalidade no meio em que se insere.----- 

8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio, cumprem as disposições previstas no artigos18.º e 

na subalínea iii), da alínea a1, do n.º 2, do artigo 19.º, da Alteração 

e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------------- 

8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público, 

pavimentado a betuminoso, possui ligação á rede pública de água e 

esgotos.------------------------------------------------------------ 

8.4- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, respeita o disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------- 

8.5- Da vistoria 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 

a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as 

seguintes prescrições:---------------------------------------------- 

8.7.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros;------------------------------------------------------- 

8.7.2 - Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada; --------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 
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73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de construção da habitação unifamiliar e anexo 

de apoio, o interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, 

do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da 

Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do 

respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com 

o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2)  

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 0 119,85       119,85 

Sótão     36,87   36,87 

Anexo     98,63   98,63 

TOTAL 119,85 0,00 135,50 0,00 255,35 

Cércea – 5,25 ml                              

Volume – 753,00 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   5   19,33 96,65 €/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       152,38   €/m 

  m - frente do terreno que confronta 

com a via pública       32,4   

          

  Moradia unifamiliar         
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 - alínea a) do n.º 1 do 

artigo 24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 1.234,28   € 

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 € 

  TOTAL      144,65 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 1.234,28 € + 144,65 € = 1.378,93 €----- 

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 --

27.03.2020.--------------------------------------------------------- 

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. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 30.03.2020.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.4. ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO, PEDIDO 

DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 445/19 – MARIA AUGUSTA MORAS DOS SANTOS 

– ESTRADA NOVA, N.º 10, FREGUESIA DE SÃO VICENTE – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA 

FERREIRA DATADA DE 27.03.2020.--------------------------------------- 

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 2825/19, referente ao processo n.º 

445/19, a Sr.ª Maria Augusta Moras dos Santos e outros, na qualidade 

de proprietários, apresentam elementos, relativos, a um pedido e com 

vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, na legalização das obras de ampliação4 de um edifício 

de habitação e comércio, com alvará de licença n.º 348/80 e 7/85, 

localizado no lugar de Outeiros- Estrada Nova, N.º10 – São Vicente, 

freguesia de São Vicente da Raia no concelho de Chaves.-------------- 

                                                           
4 «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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1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, com a área corrigida, o prédio urbano tem a área total 

de 866,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 584 e descrito na 

conservatória do Registo Predial sob o n.º 753/20121207, da freguesia 

de São Vicente da Raia.---------------------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Licença para obras n.º 348/80, para “construção de um prédio de 

habitação de r/chão e andar, com a área de 247,54 m2”;--------------- 

2.2- Licença para obras n.º 07/85, para “adaptação de um r/chão já 

existente para instalação de um snack/bar e minimercado”;------------ 

2.3- Alvará de Autorização de Utilização para estabelecimento de 

“Bebidas-Café”;----------------------------------------------------- 

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:----------------------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial;---------------------- 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e do coordenador, quanto ao cumprimento das normas legais 

e regulamentares aplicáveis; ---------------------------------------- 

- Declaração do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico;------------------------------------------------------------ 

- Planta de localização à escala 1:5.000;---------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local da obra;--------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- 

- Planta de implantação 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;-------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos exteriores; 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento 

de legalização de obras de ampliação de um edifício de habitação e 

comércio.----------------------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.2- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 22 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 (doravante designado RMUE).- 
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5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O presente pedido diz respeito, à legalização das obras de 

ampliação de um edifício de habitação, comércio/serviços, com a área 

bruta de construção de 402,10 m2. Existe um aumento de área de 154,56 

m2, relativamente á construção licenciada ao abrigo da licença de 

construção n.º 348/80.----------------------------------------------- 

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 2020-02-20, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”11/2020”.------------------------------------------------------- 

5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

edifício, objeto de pedido de legalização das obras de ampliação.---- 

5.4- As obras de ampliação, respeitam 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) = 866,00 m2 x 0,80 m2/m2 = 692,80 m2 (máxima 

área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza uma área 

bruta de construção de 402,10 m2, o que implica um índice de utilização 

de 0,46 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção do local).----------- 

5.5- O requerente pretende ainda, uma mudança de uso do r/chão do 

imóvel, de “estabelecimento de bebidas”, para “comércio”. Face ao uso 

pretendido para o imóvel, destinado a habitação (1 fogo) e comércio, 

há a referir, que se enquadra no disposto na alínea a), do n.º 2, do 

artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 

76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.---------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados.---------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1-De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, 

a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 

284,39 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 

565,75 euros.------------------------------------------------------- 

7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 850,14 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 edificação é servida por arruamento público, em cubos de 

granito, possui ligação á rede pública de água e esgotos.------------ 

8.4- O uso pretendido para o edifício, para, “habitação e 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.----------- 

8.5- Da vistoria prévia realizada, 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.---- 

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 

nos seguintes termos:------------------------------------------------ 

b.1) Deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no presente 

projeto;------------------------------------------------------------ 

b.2) Reconhecer que a mudança de uso do r/chão do edifício de 

“estabelecimento de bebidas”, para “comércio”, cumpre as disposições 

legais e regulamentares;--------------------------------------------- 

b.3) Uma vez que da vistoria, não resulta a necessidade de se efetuarem 

obras de correção e/ou adaptação no edifício, que a Câmara Municipal, 

reconheça que se encontram preenchidos os requisitos legais que 

permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização 

do imóvel nos moldes atualmente pretendidos;------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação do edifício destinado a “habitação 

e comércio”, 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): 

- Edificação, com aumento de área de154,56 m2; 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,16 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 6 0,22 1,21   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   
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 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  C - custo das obras existentes na via pública   1,84     

  
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   154,56 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 = 284,39   € 

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 

154,56m2 3,30 € 510,05€ 

Art.76,n.º6 Vistoria  55,70€ 55,70 € 

  TOTAL      565,75 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 284,39 € + 565,75 € = 850,14 €-------- 

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 --

27.03.2020.--------------------------------------------------------- 

Atenta os fundamentos de facto e de direito enunciados na presente 

informação, sou a propor que superiormente seja proferido competente 

despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adotar uma deliberação 

englobando o deferimento do pedido de legalização das obras realizadas 

sem controlo prévio, que se encontram patenteadas na operação 

urbanística em presença, (habitação unifamiliar e comércio, sito no 

Lugar de Outeiros, Estrada Nova n.º 10, sem São Vicente), nos termos 

e para os efeitos enunciados nas alíneas a), b) e c), do item “9-

Proposta de Decisão”, deste documento, o qual deverá ser titulado por 

alvará de licença especial de legalização, a requerer pelo 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 31.03.2020.------------------------------------------------ 

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. AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A ARMAZÉM/CARPINTARIA DO TIPO 4, 

PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 20/05 – NUNO ALEXANDRE PIRES 
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LISBOA – LUGAR DE AMIEIRAL, SAMAIÕES, UNIÃO DE FREGUESIAS DE MADALENA 

E SAMAIÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 30.03.2020.------- 

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 2766/19, referente ao processo n.º 

20/05, o Sr.º Nuno Alexandre Pires Lisboa, na qualidade de 

proprietário, apresenta um pedido com vista à aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização das obras 

de ampliação5 de um edifício destinado a “armazém/carpintaria do tipo 

4”, com alvará de licença n.º 384/00 e 315/05, sito, em Samaiões, 

freguesia de Samaiões 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 1.490,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 1097 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 841/20000125, da freguesia de Samaiões.---- 

1.3- De acordo com a Caderneta Predial urbana, o prédio urbano tem a 

área total de 1.490,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 1619 da 

União das freguesias da Madalena e Samaiões.------------------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Alvará de Licença de Construção n.º 384/00, para “construção de 

um armazém agrícola, com a área de 142,00 m2”;----------------------- 

2.2- Alvará de Obras de Alteração n.º 315/05, para “alteração do uso 

à licença inicial n.º 384/00, com o aumento de área de 20,61 m2, para 

armazém/carpintaria”;----------------------------------------------- 

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

- Caderneta Predial urbana------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra;----------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5.000;---------------------------- 

- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;- 

- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico;------------------------------------------------------------ 

- Quadro de áreas/ficha de medição;---------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Termo de responsabilidade de isenção do plano de acessibilidades;-- 

- Levantamento topográfico à escala 1:500;--------------------------- 

- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à 

escala de 1: 200;---------------------------------------------------- 

                                                           
5 «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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- 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;------------------------------------------- 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

- Relatório do projeto de abastecimento de água e drenagem de águas 

residuais e respetivo termo de responsabilidade;--------------------- 

- Relatório do projeto de águas pluviais e respetivo termo de 

responsabilidade;--------------------------------------------------- 

- Relatório do projeto de arranjos exteriores e respetivo termo de 

responsabilidade;--------------------------------------------------- 

- Relatório do projeto de estabilidade e respetivo termo de 

responsabilidade;--------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade da verificação acústica;----------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)------- 

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 tratar de um procedimento 

de legalização de obras de ampliação.-------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47 A, o prédio urbano está inserido, em espaço de classe 4 – espaço 

agrícola e florestal - categoria 4.3 – espaços agroflorestais e na 

subcategoria 4.3. A – espaços agroflorestais comuns e na envolvência 

imediata dos aglomerados, em áreas exteriores ao seu perímetro e 

exclusivamente ao longo dos troços das suas vias de acesso demarcadas 

nas plantas de Ordenamento do Plano Diretor Municipal;--------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO----------------------------- 

5.1- O presente pedido diz respeito, á legalização das obras de 

ampliação de um edifício destinado a “armazém/carpintaria do tipo 4” 

e mudança de uso para comércio/serviços, com a área bruta de construção 

de 290,00 m2. Existe um aumento de área de 127,39 m2, relativamente á 

construção licenciada ao abrigo das licenças de construção n.º 384/00 

e 315/05.----------------------------------------------------------- 

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 2020-02-27, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”12/2020”.------------------------------------------------------- 

5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

edifício, objeto de pedido de legalização das obras de ampliação.---- 

5.4- O requerente pretende ainda, uma mudança de uso do imóvel, de 

“armazém/carpintaria”, para “comércio/serviços”. Face ao uso 

pretendido, destinado a “comércio e/ou serviços”, há a referir que, 

se enquadra no disposto no n.º 1, do artigo 54.º6, do Regulamento do 

                                                           
6 Artigo 54º – Instalações para comércio ou serviços----------------- 

1 - É admissível a localização de instalações destinadas 

exclusivamente a actividades comerciais ou de serviços fora dos 

espaços pertencentes à classe 1 – espaços urbanos e urbanizáveis, 
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Plano Diretor Municipal, onde dispõe que, é possível a localização de 

instalações destinadas a atividades de comércio, serviços e industria 

do tipo 3, em espaço agroflorestal comum.---------------------------- 

5.5- De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 58.º7, do Plano 

Diretor Municipal, o índice de construção é nestes casos de 0.25 m2/m2, 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno x índice de 

construção) = 1.490,00 m2 x 0.25 m2/m2 = 372,50 m2 (máxima área bruta 

de construção permitida). A pretensão preconiza uma área bruta de 

construção de 290,00 m2 (área bruta de construção licenciada + área 

bruta de construção ampliada), o que implica, um índice de construção 

de 0,19 m2/m2, inferior, ao índice de construção do local.----------- 

5.6- A alteração de uso, a alteração da implantação, designadamente, 

pela diminuição do afastamento do imóvel á extrema da parcela, não 

modificam os pressupostos do Alvará de Obras de Alteração n.º 315/05, 

que culminou no licenciamento do imóvel, com a área de 162,61 m2, para 

o uso de “armazém/carpintaria.--------------------------------------- 

5.7- Pese embora, o referido no ponto anterior e face á diminuição do 

afastamento do edifício (alçado lateral direto), relativamente ao 

arruamento público, que pretende legalizar, o requerente junta, 

documento escrito, reconhecido notarialmente, atestando que, na 

eventualidade do município proceder à melhoria das condições de 

trânsito, a ampliação de carater ”precário” e muros de vedação 

confinantes com a via pública, não implicarão qualquer indemnização 

ao proprietário, caso se revele necessária a sua demolição.---------- 

5.8 - Face à tipologia do imóvel previsto (comércio e serviços) e à 

área bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado 

na alínea d), do n.º 3, do art.º 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 pode contemplar, no interior do seu 

prédio, área suficiente para 6 lugares de estacionamento automóvel, 

previstos naquela norma regulamentar.-------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados.---------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1-De acordo com o n.º 4, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, 

a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 

108,28 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 

476,09 euros.------------------------------------------------------- 

                                                           

desde que se situem em espaços industriais ou em espaços agro-

florestais comuns.-------------------------------------------------- 
7 Artigo 58º – Edificabilidade--------------------------------------- 

1 - As componentes edificadas referentes a armazéns de combustíveis 

ou de materiais explosivos ou perigosos, a instalações industriais, a 

armazéns e afins ou a instalações comerciais ou de serviços cumprirão, 

com as devidas adaptações, as regras de edificabilidade estabelecidas 

no artigo 28º relativas à instalação avulsa de unidades industriais, 

salvo no que diz respeito ao Ic, que passa a adoptar o valor de 0,25 

m2/m2.--------------------------------------------------------------- 
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7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 584,37 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 se trata de uma edificação, em que foram levadas 

a efeito, obras de ampliação sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio, que não desvirtua a envolvente, integrando-se 

desta forma com alguma naturalidade no meio em que se insere.-------- 

8.2- As obras de ampliação que se pretende legalizar, com o presente 

projeto, ao comtemplarem, um aumento da área bruta de construção de 

127,39 m2, cumpre o disposto no n.º 1, do artigo 58.º, do Regulamento 

do Plano Diretor Municipal.------------------------------------------ 

8.3- Considerando, que o uso pretendido para o imóvel, para “comércio 

e serviços” e que o uso, cumprem o disposto no n.º 1, do artigo 54.º, 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal.--------------------------- 

8.4- De acordo com o previsto, no artigo 61.º, do Regulamento Geral 

das Estradas e Caminhos Municipais, as vedações existentes, situadas, 

no todo ou em parte, nas faixas onde não seja permitida a construção, 

nos termos dos artigos anteriores do referido diploma legal, poderão 

ser autorizadas obras de ampliação ou modificação, quando não se 

preveja a necessidade de os demolir em futuro próximo para melhoria 

das condições de trânsito.------------------------------------------- 

8.5- Para além das disposições constantes da anterior alínea, são 

condições indispensáveis, para a concessão das autorizações, de obras 

de ampliação ou modificação:----------------------------------------- 

8.5.1- Não resultar da execução das obras inconvenientes para a 

visibilidade;------------------------------------------------------- 

8.5.2 - Obrigarem-se os proprietários a não exigir qualquer 

indeminização, no caso de futura expropriação pelo Estado ou pela 

Câmara Municipal, pelo aumento de valor que dessas obras resultar para 

a parte do prédio ou vedação abrangida nas faixas referidas.--------- 

8.6- Face ao que vem a ser dito, o requerente, juntou ao pedido de 

legalização, documento escrito, reconhecido notarialmente, atestando 

que, na eventualidade do município proceder à melhoria das condições 

de trânsito, a ampliação de carater ”precário” e muros de vedação 

confinantes com a via pública, não implicarão qualquer indemnização 

ao proprietário, caso se revele necessária a sua demolição.---------- 

8.7 – A edificação é servida por arruamento público, em cubos de 

granito, possui ligação á rede pública de água e esgotos.------------ 

8.8- Da vistoria prévia realizada, para efeitos de legalização da 

ampliação, resultou parecer, no sentido de não haver necessidade de 

obras de correção e/ou adaptação no edifício, 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;------------------------------------- 
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b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

nos seguintes termos:------------------------------------------------ 

b.1) Deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no presente 

projeto;------------------------------------------------------------ 

b.2) Reconhecer que a mudança de uso d do edifício de 

“armazém/indústria”, para “comércio e /ou serviços”, cumpre as 

disposições legais e regulamentares;--------------------------------- 

b.3) Uma vez que da vistoria, não resulta a necessidade de se efetuarem 

obras de correção e/ou adaptação no edifício, que a Câmara Municipal, 

reconheça que se encontram preenchidos os requisitos legais que 

permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização 

do imóvel nos moldes atualmente pretendidos;------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação do edifício destinado a “comércio 

e/ou serviços”, 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): 

- Edificação, com aumento de área de 127,39 m2 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

QUADRO III           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,16 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 1 0,22 0,22   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  C - custo das obras existentes na via pública   0,85     

  
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   127,39 m2 

        

  

Ampliação de edifícios de habitação, 

comércio, serviços e armazéns      

   - n.º 4 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 108,28   € 

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       
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n.º18 

Aumento de área bruta de construção, acresce por 

 m2 adicional 

127,39m2 3,30 € 420,39€ 

Art.76,n.º6 Vistoria  55,70€ 55,70 € 

  TOTAL      476,09 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑108,28 € + 476,09 € = 584,37 €--------- 

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 --

31.03.2020.--------------------------------------------------------- 

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. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 02.04.2020.------------------------------------------------ 

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. AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – 

PROCESSO N.º 899/19 – MARIA ISABEL MONTEIRO DA MOTA – RUA DE TOMÉ 

TÁVORA E ABREU, N.º 12, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA 

FERREIRA DATADA DE 06.04.2020.--------------------------------------- 

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 537/20, referente ao processo n.º 

899/19, a Sr.ª Maria Isabel Monteiro da Mota, na qualidade de 

proprietária, apresenta elementos, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de ampliação8 de um edifício destinado a habitação 

unifamiliar, com licença inicial n.º 346/71 e 470/81, sito na rua Tomé 

de Távora e Abreu, N.º 12, freguesia de Santa Maria Maior no concelho 

de Chaves.---------------------------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 171,85 m2, está inscrito 

na matriz urbana com o n.º 2225 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 3658/20101122, da freguesia de Santa Maria Maior.-- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Licença para obras n.º 346/71, para, “construção de uma casa de 

habitação com r/chão e andar, com a área de 84,00 m2”.--------------- 

2.2 - Licença para obras n.º 470/81, para, “ ampliação de habitação 

com mais um andar e sótão, com a área de 81,81 m2”.------------------ 

2.3- Participação N.º 82/2019, relativa a obras de ampliação, sem os 

necessários atos administrativos de controlo prévio.----------------- 

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 

                                                           
8 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente;---------------------------------------------------------- 
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22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial;---------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra;----------------------------------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000;----------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000;---------------------------- 

- 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 dos técnicos, comprovativas 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;-- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos 

exteriores;--------------------------------------------------------- 

- 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;------------------------------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Relatório de justificação da dispensa de apresentação do projeto de 

estabilidade e respetivo termo de responsabilidade;------------------ 

- Relatório de justificação da dispensa dos projetos das redes de 

infraestruturas prediais e respetivo termo de responsabilidade;------ 

- Termo de responsabilidade/dispensa de apresentação do projeto de 

acústico;----------------------------------------------------------- 

- Certificado Energético;-------------------------------------------- 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Calendarização da obra;-------------------------------------------- 

- Estimativa Orçamental;--------------------------------------------- 

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 ampliação de edifício de 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 1.1 – Cidade de Chaves.------------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 
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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 um edifício 

de habitação unifamiliar, de r/chão e andar, com a área bruta de 

construção de 185,00 m2, da funcionalidade do espaço interior e vãos.- 

Existe um aumento de área de 36,38 m2, relativamente á construção 

licenciada ao abrigo das licenças de construção n.º 346/71 e 470/81.- 

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 2020-01-16, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”03/2020”, que se anexa a esta informação e cujo teor foi dado a 

conhecer ao requerente, através da Informação/Proposta n.º 

266/SCOU/2020, sob a qual recaiu despacho superior datado de 06 de 

Fevereiro de 2020.--------------------------------------------------- 

5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de ser 

necessário levar a efeito obras de correção e adaptação na habitação 

unifamiliar.-------------------------------------------------------- 

5.4 - A requerente através do requerimento n.º 537/20, datado de 03 

de Março de 2020, apresenta elementos e soluções, por forma a 

ultrapassar, as considerações vertidas no auto de vistoria 

n.º”03/2020, designadamente: correção do beiral, correspondente á 

cobertura da marquise, projetada em domínio público e colocação de 

tapa vistas, no lado contíguo ao terreno vizinho. É apresentada uma 

calendarização dos trabalhos e estimativa orçamental, adequada às 

obras a levar a efeito.---------------------------------------------- 

5.5- Respeita o índice de construção estabelecido para o local, que é 

nestes casos de 1,20 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área 

do terreno x índice de construção) = 171,85 m2 x 1,20 m2/m2 = 206,22 m2 

(máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza uma 

área bruta de construção de 185,00 m2, o que implica um índice de 

utilização de 1,08 m2/m2 <1,20 m2/m2 (índice de utilização do local).- 

5.6- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação 

unifamiliar, há a referir que se enquadra no disposto na alínea a), 

do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018.---------------------------------------------------------- 

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 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 42,93 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 

175,75 euros.------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 218,68 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I.------------------------------ 
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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 e de 

cumprimento de normas legais e regulamentares.----------------------- 

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- Constatando-se, que há necessidade de se realizarem obras de 

correção e/ou adaptação no edifício, objeto de pedido de legalização 

das obras de construção, levadas a efeito, sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio e que é apresentada, uma 

calendarização de trabalhos, necessários, para levar a efeito, as 

obras, que visam corrigir o imóvel, de forma a cumprir algumas normas 

legais e regulamentares, melhorias estéticas e funcionais, para o uso 

pretendido- “habitação unifamiliar”.--------------------------------- 

8.4 - A edificação é servida por arruamento público, pavimentado a 

betuminoso e possui ligação á rede pública de água e esgotos.-------- 

8.5- Assim, pelo facto de haver, obras de correção a serem levadas a 

efeito, o titulo a emitir será o alvará de licença especial de 

legalização, conforme previsto no n.º4, do artigo 73.º-C, do RMUE.--- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A, 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 o licenciamento das mesmas.---------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação da “habitação unifamiliar”, e face 

as obras de correção a levar a efeito, deverá o interessado, no prazo 

máximo de 90 dias, apresentar nestes serviços os elementos constantes 

do n.º 1, do art.º 3, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para que 

se possa emitir o respetivo o alvará de licença especial de 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Apólice de seguro de construção;----------------------------------- 

-Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro;--------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra;--------------------------------------------- 

- 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;-------------------- 
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- Plano de segurança e saúde;---------------------------------------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 

Áreas (m2): 

- Habitação, com aumento de área de 36,38 m2; 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 1 0,20 0,20   

 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 1 0,19 0,19   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  C - custo das obras existentes na via pública   1,18     

  
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   36,38 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 = 42,93   € 

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 
36,38 m2 3,30 € 120,05 € 

Art.76,n.º6 Vistoria  55,70€ 55,60 € 

  TOTAL      175,75 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 42,93 € + 175,75 € = 218,68 €--------- 

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 --

06.04.2020.--------------------------------------------------------- 

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. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 07.04.2020.------------------------------------------------ 
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À reunião de Câmara.------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.7. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E ANEXO, PEDIDO DE 

LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 89/20 – ÓSCAR BORGES ALVES – ESTRADA 

MUNICIPAL, N.º 26, CASA DE MONFORTE, FREGUESIA DE ÁGUAS FRIAS – 

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

ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 06.04.2020.-------------------------- 

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 230/20, referente ao processo n.º 

89/20, o Sr.º Oscar Borges Alves, na qualidade de proprietário, 

apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística 

de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de 

construção9, de uma habitação unifamiliar e anexo, sito na estrada 

Municipal, N.º 29 – Casas dos Montes, freguesia de Águas Frias no 

concelho de Chaves.-------------------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, o prédio urbano 

tem a área total de 360,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 1068, 

da freguesia de Águas Frias.----------------------------------------- 

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 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;----------------------------------------------------- 

- Ortofotomapa à escala 1:5.000;------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:25. 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 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;--------------------------------------------- 

                                                           
9 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;---- 
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- 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 

e planta de arranjos exteriores;------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra;------------ 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto acústico;------------ 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

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 e anexo.-------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 35 A, o 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- O requerente pretende, a legalização da construção de uma 

habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 222,39 m2 e 

de um anexo com a área de 30,12 m2. As edificações foram levadas a 

efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio.--- 

5.2-Pretende agora o requerente, a legalização, das obras levadas a 

efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e a 

subsequente, emissão do alvará de autorização de utilização, visto 

que, e de acordo com o projeto apresentado, a edificação não necessita 

de obras de correção e /ou adaptação, para o uso habitacional (1 

fogo).-------------------------------------------------------------- 

5.3-O edifício principal, destina-se a habitação unifamiliar, projeta-

se em dois pisos, r/chão e andar e uma área bruta de construção de 

222,39 m2. A edificação secundária, destina-se a “cozinha regional e 

forno” e tem uma área bruta de construção de 30,12 m2.--------------- 

5.4-A área edificada, na parcela de terreno, 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) = 360,00 m2 x 0.80 m2/m2 = 288,00 

m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza 

uma área bruta de construção de 252,51 m2, o que implica um índice de 

utilização de 0,70 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 
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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.------------------- 

5.6- Face ao uso previsto do imóvel (habitação unifamiliar) e à área 

bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 

alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma 

vez que contempla no interior do seu terreno 3 lugares de 

estacionamento automóvel, o qual é superior ao valor mínimo de 1 lugar 

previsto naquela norma regulamentar.--------------------------------- 

5.7- A habitação unifamiliar e anexo, com a área bruta de construção 

de 252,51 m2, que se pretende legalizar, não consubstancia, a dispensa 

de apresentação dos elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e 

na Portaria 113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de 

legalização no n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação, ficando deste modo dispensado da vistoria 

prévia prevista para os procedimentos de legalização de operações 

urbanísticas.------------------------------------------------------- 

5.8 - 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 n.º 8 

do art.º 20 do RJUE.------------------------------------------------- 

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 301,96 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 446,61 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 se trata de edificações, que foram levadas a 

efeito, obras sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio.------------------------------------------------------------- 

8.2-Tratando-se de uma operação urbanística, em que não é possível, 

definir uma moda da cércea ou um alinhamento, a edificabilidade é 

condicionada pelo índice de construção do solo (ic), cércea e número 

de pisos. Neste sentido, pode -se concluir que o projeto em apreciação, 

respeita as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos na 

alínea a1), da subalínea iii), 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 contemplar, um 

índice de construção de 0,70 m2/m2, uma cércea de 5,67 metros e um 

número de pisos de 2.------------------------------------------------ 

8.3-Considerando, de acordo com os elementos instrutórios do processo, 

que a obra a legalizar, não necessita de obras de correção e /ou 

adaptação, para o fim em vista – “habitação unifamiliar”, estando, 

desta forna, em condições de ser utilizada, 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.---------------------------------- 

8.4-Constatando-se, que são apresentados, todos os 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 
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113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de legalização, no 

n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação, ficando deste modo dispensada a vistoria prévia 

prevista para os procedimentos de legalização de operações 

urbanísticas.------------------------------------------------------- 

8.5- 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.---------- 

8.6- 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:---------------------------------------------- 

8.6.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros;------------------------------------------------------- 

8.6.2 - 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 e anexo 

de apoio, o interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, 

do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da 

Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do 

respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com 

o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------- 

ANEXO I 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 

Áreas (m2)  

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 0 112,76       112,76 

Piso 1 109,63       109,63 
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Anexo     30,12   30,12 

TOTAL 222,39 0,00 30,12 0,00 252,51 

Cércea – 5,67 ml                              

Volume – 578,37 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   4,7   19,33 90,85 €/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       146,58   €/m 

  m - frente do terreno que confronta com 

a via pública       8,24   

          

  Moradia unifamiliar         

  

 - alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 301,96   € 

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 € 

  TOTAL      144,65 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 301,96 € + 144,65 € = 446,61 €--------- 

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 --

06.04.2020.--------------------------------------------------------- 

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 
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do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra.----------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 07.04.2020.------------------------------------------------ 

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. ALTERAÇÕES A HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ANEXOS, PEDIDO DE 

LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 87/19 – ALFREDO ÓRFÃO SILVA – LUGAR DE 

OUTEIRO DO SEIXO, CASTELÕES, UNIÃO DE FREGUESIAS DE CALVÃO E SOUTELINHO 

DA RAIA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DA SRA. ENG.ª VICTÓRIA ALMEIDA DATADA DE 06.04.2020.----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1 É pretensão do Sr. Alfredo Órfão Silva, na qualidade de 

proprietário,  a legalização das alterações/ampliação introduzidas no 

Alvará de Licença (inicial) n.º 126/00, no referente ao imóvel 

destinado a habitação e não dotada de autorização de utilização, bem 

como, na legalização de obras de construção de uma churrasqueira e um 

anexo destinado a arrumos agrícolas em desconformidade com as 

condições de licenciamento e  na legalização de obras de construção, 

de uma pequena piscina coberta com estrutura metálica e subentende-se 

de uns muros de vedação confinantes com via pública, sem os necessários 

atos administrativos de controlo prévio, nos termos do disposto no 

artigo 102-A, do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, 

consagrado no DL 555/99 de 09/09 e ulteriores alterações, doravante 

designado por RJUE, com enquadramento no PDM de Chaves, que o 

requerente identificado em epígrafe, levou a efeito no prédio a seguir 

identificado.------------------------------------------------------- 

1.2 Através do presente requerimento registado nesta unidade orgânica 

com o n.º 1686/19, em 09 de agosto de 2019, o interessado, vem 

apresentar as alterações ao projeto de arquitetura, respeitante ao 

Alvará de Licença (inicial) n.º 126/00 que foram detetadas no âmbito 

da vistoria, bem como, apresentar entre outros elementos, a certidão 

de Teor do prédio urbano, com referencia ao prédio urbano inscrito na 

matriz sob o artigo 978 NIP, da união das freguesias de Calvão e 

Soutelinho da Raia, no âmbito do presente processo nº 87/19, para 

cumprimento do enunciado na informação técnica n.º1122/SCOU/2019, 

datada de 2019/07/03, cujo teor da  mesma, 

foi transmitida pelo ofício nº 253/DGOT/2019, em 2019/07/05.--------- 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO------------------------------------------- 

2.1 De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de 

Chaves, CCRP, apresentada, o rústico,  composto de mato, situa-se em 

Outeiro do Seixo - Castelões, com uma área total de 1200 m2, área 

descoberta de 1200m2, da Freguesia de Calvão, descrito sob o 

nº350/19990903, inscrito na matriz da referida freguesia sob o artigo 

nº8219, confronta de norte com António Cabeleira Cunha, de nascente e 

poente com caminho público e de sul com estrada Nacional, sendo a 

aquisição do mencionado prédio por usucapião, a favor de Alfredo Órfão 

da Silva.----------------------------------------------------------- 

2.2 Segundo a certidão de Teor do prédio urbano descativado emitido 

pelo serviço de finanças de Chaves, emitido em 2019/07/17, com 

referência ao prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 731 NIP, 
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da freguesia de Calvão (Extinta), que teve origem no artigo 8219 do 

tipo rústico.------------------------------------------------------- 

2.3. Por ultimo, de acordo com a Certidão de Teor do prédio urbano, 

emitido pelo serviço de finanças de Chaves, em 2019/07/17, onde consta 

que o prédio artigo 978NIP, em nome do ora requerente, com 

identificação matricial, tipo urbano, da União das freguesias de 

calvão e Soutelinho da Raia, que teve origem no artigo 731, da 

freguesia de Calvão (extinta).--------------------------------------- 

3. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

3.1 Como antecedente ao pedido de legalização apresentado, regista-se 

em Arquivo Municipal, o anterior processo camarário n.º 840/99, em 

nome de Alfredo Orfão da Silva, ora requerente, relativo ao 

licenciamento de construção de habitação com área de 395,60m2, levada 

a efeito sobre o referido prédio, tendo-lhe sido atribuído o Alvará 

de licença n.º 126/00, emitido em 08/03/2000.------------------------ 

3.2 Licença n.º03/08, emitida pela Junta de Freguesia de Calvão, em 

15/08/2008, para a construção um anexo com 15m2;--------------------- 

3.3 Licença n.º 07/09, emitida pela Junta de Freguesia de Calvão, em 

26/08/2009, para construção de uma cobertura de um forno com três 

metros e meio quadrados (3,5m2);------------------------------------- 

3.4 Exposição/queixa, apresentada pelo Sr. António Cabeleira, expedida 

em 13/08/2018, pelo pela secção de atendimento desta Autarquia sob o 

requerimento nº10249/18, que deu origem ao processo de fiscalização 

n.º 100/FIS/2018, o informando esta Edilidade que o Sr. Alfredo Silva, 

procedeu à construção de “um muro de vedação do logradouro”, após 

prévia demolição de um “antigo muro propriedade exclusiva do 

requerente”, sem a necessária licença, mais informou que “apropriou-

se da pedra (…) e ainda de uma parcela de terreno com cerca de 60cm 

de largura em toda a extensão do terreno que incorporou no logradouro 

da sua casa” e ainda que procedeu “à construção de um alpendre com 

forno e churrasqueira com cerca de 30m2, sem qualquer licença”. No 

seguimento, o processo foi encaminhado para o Sector de Fiscalização 

Municipal, SFM. ----------------------------------------------------- 

3.5 Ficha de acompanhamento de Operações Urbanísticas nº117/2018 – 

zona Norte, datada de 11/11/2018, comunicando que após deslocação ao 

local foi verificado “que o Sr. Alfredo Orfão da Silva, (…) procedeu 

há cerca de 8 anos, no logradouro (…) á construção de um alpendre de 

cerca de 16,00m2 de superfície, onde possui uma churrasqueira e um 

forno instalado, bem como um  muro de vedação de propriedade, executado 

em pedra e contíguo ao terreno do requerente de cerca de 2,00m de 

altura “ encimado por uma rede de 0.60m de altura, sendo que a altura 

do mesmo , visto do terreno do requerente possui uma altura que varia 

de 1.00m a 1,50m. Mais informaram a existência de uma pequena piscina 

coberta em estrutura metálica, sendo que “as referidas obras foram 

levadas a efeito sem qualquer controlo prévio por parte da 

administração”. ---------------------------------------------------- 

3.6 Informação n. º2005/SCOU/2018, datada de 28/11/2018, produzida 

pela Divisão de ordenamento e Gestão Territorial;-------------------- 

3.7 Informação n. º217/DAF/2018, datada de 07/12/2018;--------------- 

3.8 Participação n.º92/2018, emitida em 17/12/2018, no âmbito do 

processo n.º100/FIS/2018;------------------------------------------- 

3.9 Na sequencia da informação n.º 217/DAF/FISC/2018, de 07/12/2018 e 

dando cumprimento ao despacho superior datada de 13/12/2018, em 

17/12/2018, foi notificado o Sr. Alfredo Orfão Silva do teor da mesma;- 

3.10 Informação n.º233/DAF/FISC/2018, recusa de notificação da 

informação n.º217/DAF/FISC/2018, por parte do Sr. Alfredo Orfão da 

Silva--------------------------------------------------------------- 
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3.11 Exposição, apresentada pelo Sr. Alfredo Orfão da Silva, expedida 

em 03/01/2019, pelo pela secção de atendimento desta Autarquia sob o 

requerimento nº63/19, no âmbito do processo n.º 840/99 e do processo 

de fiscalização n.º 100/FIS/2018, o informando esta Edilidade que “já 

deu inicio às ditas diligencias (…)”, mais solicita “que lhe seja 

concedido um pazão, pelo menos 60 dias, para formalizar tal 

regularização”.----------------------------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------- 

4.1 No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação---------------- 

A pretensão, consubstanciada a reposição da legalidade urbanística de 

um conjunto de operações urbanísticas ilegais, isto é, obras de 

construção já executadas, sem a necessária licença, de uma 

churrasqueira e de um anexo e piscina e subentende-se muros de vedação, 

e cumulativamente na legalização das alterações/ampliação introduzidas 

na edificação principal, destinada a “habitação unifamiliar” com 

Alvará de Licença (inicial) n.º 126/00, ou seja,  em desconformidade 

com o respetivo projeto ou com as condições do licenciamento 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 73.º-C do 

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação(10), RMUE, por sua 

vez precedido de vistoria municipal, realizada pela comissão municipal 

responsável, em conformidade com o n.º6, do artigo 73.º-C do retro 

citado Regulamento.------------------------------------------------- 

Pela Comissão de Vistorias foi elaborado auto de vistoria, no âmbito 

do qual formulou várias conclusões, nomeadamente “No que diz respeito 

à habitação/o, há alterações ao nível da funcionalidade do espaço 

interior e vãos interiores e exteriores.” O referido Auto de Vistoria 

encontra-se em anexo à presente informação.-------------------------- 

4.2 Instrumentos de planeamento em vigor – PDM----------------------- 

O prédio objeto de análise situa-se maioritariamente em solo urbano 

da União de freguesias de Calvão e Soutelinho da Raia, na categoria 

1.3 - outros aglomerados, aglomerado de Calvão e parcialmente em 

espaços da agrícolas e florestas, na categoria 4.3 - espaços 

agroflorestais, subcategoria 4.3 A – espaços agroflorestais comuns.-- 

Segundo a planta de condicionantes, folha n.º 34A, o prédio encontra-

se abrangido pela servidão da estrada Municipal, M 507 a Castelões, 

[circular externa de Chaves (Seara) ao limite do concelho 

(Montalegre)], da competência da Câmara municipal. Mais se refere que 

a pretensão também se encontra abrangida pela rede urbana estruturante 

cumulativamente com a rede projetada datada de 14/05/2015.----------- 

4.3 Parecer Interno-------------------------------------------------- 

Face à servidão administrativa da rede viária EM 507, da jurisdição/ 

competência do Município de Chaves, foi solicitado parecer à Divisão 

de Projetos e Mobilidade, D.P.M.. A Referida Unidade orgânica 

pronunciou-se através da informação interna n.º 110/DPM/2019 (em anexo 

à presente Informação).---------------------------------------------- 

5. ANÁLISE DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS-------------------------------- 

Em resultado da análise aos elementos entregues, após consulta ao 

processo supra referenciado e em conformidade com o disposto no artigo 

9.º, do RJUE e na Portaria nº 113/15 de 22 de abril ( parte I  e no 

n.º 15 e n.º16, da parte III,  do anexo I, da Portaria 113/2015 de 22 

de Abril), bem como, em conformidade com o artigo 13.º, artigo 15.º e 

do n.º5, do artigo 73.º -C(11), do RMUE, cumpre informar:------------- 

                                                           
10 publicado em Diário da Republica, 2.ª série – N.º 207-22, de outubro 

de 2015, através do regulamento n. º732/2015; RMUE.------------------ 
11 Artigo 73.º -C Procedimento de legalização de operações urbanísticas 
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5.1 No respeitante ás alterações introduzidas na licença 

inicial.º126/00, referente à habitação, subentende-se que o requerente 

considerou não ser possível a apresentação dos seguintes projetos de 

especialidades exigíveis, designadamente, projeto de estabilidade, 

projeto de abastecimento de água, projeto de drenagem de águas 

residuais, projeto de drenagem de águas pluviais, “projeto térmico”, 

“projeto ruído”, pese embora ter apresentado os respetivos termos de 

responsabilidade, subscritos por técnico com qualificação profissional 

legalmente reconhecida e adequada a subscrever as referidas 

especialidades, contudo os mesmos não se encontram acompanhados dos 

respetivos Relatórios Técnicos onde conste que na operação urbanística 

de edificação objeto de legalização foram observadas as normas legais 

e regulamentares aplicáveis, designadamente as normas técnicas de 

construção em vigor, e bem assim, todas as normas relacionadas com a 

segurança saúde públicas da edificação, ou eventualmente Certificados 

emitidos por entidades credenciadas; -------------------------------- 

5.2 Bem como, não foram apresentados comprovativo da ligação à rede 

pública existente, no caso dos projetos de alimentação e distribuição 

de energia elétrica, projeto de instalação de gás, projeto de redes 

prediais de água, esgotos e águas pluviais e projeto de instalações 

telefónicas e de telecomunicações.----------------------------------- 

6. APRECIAÇÃO TÉCNICA (de acordo com a legislação em vigor)---------- 

6.1. Quanto ás regras de edificabilidade----------------------------- 

Tal como indicado nos pontos 1.1 e 4.1 da presente informação o pedido 

objetiva a legalização, das alterações/ampliação realizadas na 

habitação licenciada e na legalização da construção de uma 

churrasqueira, um anexo e piscina, construídos a tardoz da referida 

moradia. ----------------------------------------------------------- 

No referente á edificação principal, destinada á habitação, as 

alterações executadas, designadamente por um ligeiro aumento da área 

de implantação, originando necessariamente um aumento da área bruta 

de construção e ligeira alteração nas fachadas, motivada pela 

alteração da compartimentação interior.------------------------------ 

Assim, no respeitante á moradia, edificada em espaço urbano, o 

quociente entre a área total de construção e a área da parcela inserida 

no perímetro urbano, (≈1020,00m2) traduz cerca de 0,4 m2/m2 de índice 

de construção bruto, valor inferior ao máximo de 0,8 fixado pelo PDM 

para o local.-------------------------------------------------------- 

No referente à churrasqueira, ao anexo e piscina, tais edificações 

projetam-se na generalidade em espaços agroflorestais comuns e uma 

área muito residual em espaços urbanos e urbanizáveis, neste contexto, 

aplicam-se as regras, constantes no artigo 33.º e seguintes da secção 

V, do regulamento do PDM, designadamente o n. º4, do artigo 37.º, uma 

                                                           

5 — O pedido de emissão do alvará de autorização de utilização, no 

âmbito do processo de legalização deverá ser instruído com os elementos 

definidos, sobre a matéria, na Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, 

com as seguintes especificidades:------------------------------------ 

a) Quando não seja possível a apresentação de algum dos projetos de 

especialidade exigíveis, no âmbito do procedimento de legalização, 

estes poderão ser substituídos por um dos seguintes documentos:------ 

ii) Relatórios técnicos acompanhados por termo de responsabilidade 

onde conste que na operação urbanística de edificação objeto de 

legalização foram observadas as normas legais e regulamentares 

aplicáveis, designadamente as normas técnicas de construção em vigor, 

e bem assim, todas as normas relacionadas com a segurança saúde 

públicas da edificação;---------------------------------------------- 
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vez que a área total ampliada (≈54,30m2 + ≈9.19m2) é inferior a 20% 

da área da edificação pré-existente (0.20%*395,00m2 = 79 m2).-------- 

6.2. Quanto ás infraestruturas--------------------------------------- 

O prédio está satisfatoriamente servido de infraestruturas (água, rede 

viária, saneamento).------------------------------------------------ 

6.3. Quanto ás acessibilidades - DL n.º 163/06, de 8 de agosto------- 

Sob o presente requerimento n.º 1686/19, de 09/08/2019, o requerente 

apresenta o plano de acessibilidades instruído com termo de 

responsabilidade do seu autor, pelo que nos termos do disposto no nº 

2, do artigo 3º, do DL nº 163/16, de 8 de agosto e do n. º8, do artigo 

20.º, do RJUE, está dispensada a sua apreciação prévia, pelo que se 

consideram cumpridos os requisitos técnicos de acessibilidade a 

pessoas com mobilidade condicionada.--------------------------------- 

6.4 Verificação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, RGEU -- 

O projeto está instruído com termo de responsabilidade pelo que nos 

termos do disposto no nº 8, do artigo 20º, do RJUE, está dispensada a 

verificação do interior da edificação. ------------------------------ 

6.5. Quanto aos espaços destinados ao estacionamento de veículos 

automóveis---------------------------------------------------------- 

A pretensão prevê espaço destinado a garagem, pelo que a pretensão 

garante o n.º mínimo de lugares de estacionamento, conforme prevê, a 

alínea b), do n.º3, do artigo 12.º, do Regulamento do PDM de Chaves 

em vigor, cumulativamente com os artigos 39.º e 40.º do RMUE.-------- 

6.6. Quanto aos muros de vedação confiantes com via pública---------- 

Relativamente aos muros de vedação confinantes com via pública, a 

legalizar, nomeadamente quanto aos alinhamentos, verifica-se a 

garantia das condições definidas no artigo 21.º do RMUE, considerando 

o expresso no parecer interno emitido em 01/04/2019, da D.P.M. ------ 

7.  CONCLUSÕES------------------------------------------------------- 

7.0. Em relação ao presente pedido há dois aspetos a focar, ou seja, 

a possibilidade de as obras de ampliação, realizadas em edificação 

pré-existente, poderem vir a ser legalizadas e a possibilidade de para 

as mesmas poder vir a ser emitido o alvará de autorização de 

utilização. -------------------------------------------------------- 

7.1. No que concerne ao primeiro aspeto, constata-se que as obras de 

ampliação, nos termos em que se encontram representadas, não 

consubstanciam violação dos parâmetros urbanísticos estabelecidos para 

o local pelo PDM de Chaves. Assim sendo, podemos afirmar a 

possibilidade de as mesmas virem a ser regularizadas por esta 

autarquia.---------------------------------------------------------- 

7.2. Já no que se refere ao segundo aspeto, o requerente deverá dar 

cumprimento ao expresso no item 5 da presente informação, apresentando 

para o efeito os elementos descriminados. --------------------------- 

7.3 Foram igualmente apreciadas as obras de construção, de duas 

edificações, destinadas uma a churrasqueira e outra, um anexo para o 

uso agrícola, de uma “pequena piscina coberta com estrutura metálica” 

face ao expresso no auto de vistoria n. º 32/2019, datado de 

23/05/2019, produzido no âmbito do preceituado no n.º 6, do artigo 

73.º-C, do RMUE, cujo conteúdo aqui se dá por integralmente 

reproduzido, considera-se que as referidas obras também são passiveis 

de legalização. ----------------------------------------------------- 

7.4 E por ultimo, no que concerne à legalização de uns muros de vedação 

confinantes com via pública, face ao expresso no parecer interno 

emitido em 01/04/2019, da D.P.M, propõe-se, igualmente, que a 

pretensão seja aceite uma vez que o muro de vedação confrontante com 

a CM 1057, respeita o afastamento de 4,50m, previsto no n. º1, do 

artigo 58.º, da Lei n.º2110, de 19/08/1961, no que concerne aos muros 
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de vedação confinantes com caminho público, existente na confrontação  

nascente e poente do prédio, também não se vê inconveniente uma vez 

que tais vias pública dão acesso praticamente a áreas florestais.---- 

7.5. Mais se refere, não compete, a estes serviços dirimir o eventual 

conflito entre os particulares, mas sim aos tribunais. Por seu turno, 

os atos de licença ou de autorização são efetuados sob reserva de 

terceiros, não conferindo por si quaisquer direitos reais dado que se 

tratam de atos administrativos que não criam modificam ou extinguem 

direitos privados. -------------------------------------------------- 

8. PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como, o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis, (artigo 102.º-A do RJUE e artigo 

73.º-C do RMUE, propõe-se a adoção da seguinte estratégia 

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

8.1. Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no artigo 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste para uma próxima reunião de camara ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

8.2. Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no 

projeto a que se faz referencia e reconhecer que se encontram 

preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do respetivo 

alvará de autorização de utilização do imóvel;----------------------- 

8.3 Caso a Câmara municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização, das obras de ampliação da habitação unifamiliar, 

realizadas num imóvel com Alvará de Licença inicial n.º 126/00 e das 

obras de construção de uma churrasqueira e de um anexo destinado a 

arrumos agrícolas, complementares da edificação principal, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º14, do artigo 

73.º-C, do RMUE, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do 

respetivo alvará de autorização de utilização, instruído ,de acordo 

com o n.º5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar, bem 

como, apresentar os elementos referidos no ponto 5. da presente 

informação;--------------------------------------------------------- 

8.4 Para efeito do disposto no DL n.º287/2003, de 12/11, o requerente 

deve no prazo de 60 dias, á emissão do alvará de utilização, fazer 

prova junto deste processo administrativo registado com o n.º87/19, 

de que procedeu à comunicação daquele título na Repartição dos Serviços 

de Finanças de Chaves, bem como apresentar a Certidão da Conservatória 

do Registo Predial retificada.--------------------------------------- 

9. CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010, aplicáveis 

à pretensão--------------------------------------------------------- 

Habitação unifamiliar, uma churrasqueira e um anexo destinado a 

arrumos agrícolas, uma pequena piscina coberta com uma estrutura 

metálica e muros de vedação confinantes com via pública-------------- 

 
9.1 A taxa das infra estruturas urbanísticas, calculada nos termos do 

disposto no n.º1, do artigo 25.º do Regulamento de liquidação e 

cobrança de taxas devidas  pela realização da operações urbanísticas, 

publicado em diário da república, 2ª Série – N.º63, em 31/03/2010, 
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ascende ao montante de 52,06 €  (Cinquenta e dois Euros e seis 

cêntimos), conforme descriminado na tabela seguinte, com o cálculo das 

taxas das um urbanísticas:------------------------------------------- 

 
9.2 As taxas administrativas previstas na Tabela anexa ao Regulamento 

Municipal de Liquidação e cobrança de Taxas, devidas pela realização 

desta operação urbanística, corresponde ao valor de 205,71 € (Duzentos 

e cinco Euros e setenta e um cêntimos), conforme descriminado na tabela 

seguinte, com o cálculo das taxas administrativas.------------------- 

 
TOTAL A PAGAR………………………………………………. ∑ 52,06 € + 205,71 € = 257,77 €----- 

Nota:. Dê-se conhecimento da presente informação ao exponente Sr. 

António Cabeleira Cunha e á D.A.F.----------------------------------- 

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 --

06.04.2020.--------------------------------------------------------- 

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.----------------------------------------- 
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DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 07.04.2020.------------------------------------------------ 

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

 

 

3.9. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO, ANEXO E 2 ARMAZÉNS, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO 

– PROCESSO N.º 684/94 – HENRIQUE GOMES ALVES – QUINTA DA CONDEIXA, 

MADALENA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE MADALENA E SAMAIÕES – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA 

FERREIRA DATADA DE 07.04.2020.--------------------------------------- 

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 244/20, referente ao processo n.º 

684/94, o Sr.º Henrique Gomes Alves, na qualidade de proprietário, 

apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística 

de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de 

construção12, de um conjunto edificado (habitação unifamiliar, anexo e 

dois armazéns), sito, na Quinta da Condeixa, União das freguesias da 

Madalena e Samaiões no concelho de Chaves.--------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio misto tem a área total 138.283,94 m2, está 

inscrito na matriz urbana com os n.ºs 1755-P, 1756-P, 1757-P e rústica 

com o n.º 2561 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 393/20090526, da freguesia da Madalena.-------------------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Licença de obras n.º 684/94, para construção de uma “habitação, 

de r/chão com a área de 171,60 m2”.---------------------------------- 

2.2- Licença de obras n.º 26/96, para “legalização de um armazém 

agrícola de uma, com a área de 1.048,20 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 da Conservatória do Registo Predial;---------------------- 

- Extrato 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 e projetos de especialidades, 

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;------------------------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acondicionamento 

acústico;----------------------------------------------------------- 

                                                           
12 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;--- 
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- Levantamento topográfico à escala 1:2.000;------------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1:1.000;------------------------- 

- Planta de implantação - Pormenor à escala de 1: 2.000;------------- 

- Plantas à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Corte transversal e longitudinal à escala de 1:100;---------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade de isenção do plano de acessibilidades;-- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Termo de responsabilidade de isenção de projeto térmico;----------- 

-Termo de responsabilidade de isenção do projeto acústico;----------- 

- Termo de responsabilidade do cumprimento do projeto de 

estabilidade;------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do cumprimento do projeto de abastecimento 

de água, águas residuais e pluviais;--------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por 

se reportar à legalização das obras de construção de uma habitação 

unifamiliar, anexo e dois armazéns.---------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47 B, o prédio misto, está inserido em espaço de classe 4, espaços 

agrícolas e florestais, categoria 4.3 - espaços agroflorestais e na 

subcategoria 4.3.A – espaços Agroflorestais comuns e na categoria 4.2 

– espaços agrícolas, na subcategoria 4.2. A – espaços agrícolas 

defendidos (Reserva Agrícola Nacional – (RAN)).---------------------- 

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- A proposta apresentada assenta na legalização de um conjunto de 

edifícios existentes, constituídos por uma habitação unifamiliar e 

dois armazéns. As edificações foram construídas nos anos 90, e foram 

despe lotados procedimentos de controlo prévio, com a emissão das 

licenças de obras N.º 684/94 e N.º26/96, para habitação unifamiliar e 

armazém agrícola respetivamente.------------------------------------- 

5.2- O requerente pretende a legalização das obras de construção de 

um conjunto edificado (habitação unifamiliar, anexo e dois armazéns), 

com a área bruta de construção de 2.011,00 m2, sendo certo que, a 

habitação unifamiliar, licenciada ao abrigo da licença de obras N.º 

684/94, sofreu obras de alteração, o armazém, licenciado com a licença 

de obra N.º 26/96, sofreu obras de ampliação. Na parcela de terreno 

existe ainda um anexo e um armazém, levados a efeito, sem os 

necessários atos administrativos de controlo prévio.----------------- 

5.3- Pretende agora o requerente, a legalização, das obras levadas a 

efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e a 
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subsequente, emissão do alvará de autorização de utilização, visto 

que, e de acordo com o projeto apresentado, a edificação não necessita 

de obras de correção e /ou adaptação, para o uso pretendido.--------- 

5.4- O conjunto edificado (habitação unifamiliar, anexo e dois 

armazéns), estão implantados, de acordo com a planta de implantação 

apresentada, em espaço de classe 4 – espaço agrícola e florestal - 

categoria 4.3 – espaços agroflorestais e na subcategoria 4.3. A – 

espaços agroflorestais comuns.--------------------------------------- 

5.5- Na categoria de espaços em que está inserida a parcela de terreno, 

só são permitidas edificações destinadas a habitação, quando seja 

apresentada prova documental (Certidão da Conservatória do Registo 

Predial) de que a área da parcela é de 40. 000,00 m2 (dentro da área 

de proteção á zona urbana de Chaves).-------------------------------- 

5.6- Segundo prova documental apresentada (Certidão da Conservatória 

do Registo Predial), o terreno tem 138.283,94 m2 > 40.000,00 m2 (área 

mínima de terreno necessária, para a edificação pretendida).--------- 

5.7- O índice de utilização estabelecido para o local, é de 0.05 m2/m2 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno inserido em 

espaços agroflorestais comuns x índice de construção) = 138.283,94 m2 

x 0.05 m2/m2 = 6.914,197 m2 > 2.011,00 m2 (área bruta de construção 

proposta – habitação).----------------------------------------------- 

5.8- O conjunto edificado (habitação unifamiliar, anexo e dois 

armazéns),---------------------------------------------------------- 

Estão implantados, de acordo com a planta de implantação apresentada, 

a uma distância de 10 metros, de todas as estremas da parcela.------- 

5.9- A área total de solo impermeabilizado pela edificação, não excede 

8% da área da parcela e a altura da edificação não excede os 7,5 

metros.------------------------------------------------------------- 

5.10- O conjunto edificado (habitação unifamiliar, anexo e dois 

armazéns), com a área bruta de construção de 2.011,00 m2, que se 

pretende legalizar, consubstancia a dispensa da apresentação de alguns 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de Abril, mas está instruída, com termo de 

responsabilidade subscrito por técnico legalmente habilitado a ser 

autor do projeto, com indicação das normas legais ou regulamentares 

em vigor que o projeto não observa e a fundamentação da sua não 

observância, enquadrando-se o pedido de legalização no n.º 12, do 

artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação, ficando deste modo dispensado da vistoria prévia prevista 

para os procedimentos de legalização de operações urbanísticas.------ 

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- Não há lugar ao cálculo de taxas de infraestruturas, face ao 

disposto no 3.4, do artigo 19., do Regulamento n.º 314/2010.--------- 

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 

3.177,24 euros.----------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 3.177,24 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas administrativas) do anexo I. ------ 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 
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8.1- Considerando, que se trata de edificações, que foram levadas a 

efeito, obras sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio.------------------------------------------------------------- 

8.2- Constatando-se, que o uso habitacional e a área da parcela de 

terreno, respeitam, o disposto no n.º 1, do artigo 37.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- Considerando, que as obras de construção do conjunto edificado e 

o terreno em que se insere, cumprem o especificado nas alíneas a), b), 

c), d), e) e f) do n.º 2, do artigo 37.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.---------------------------------------------- 

8.4- Considerando, de acordo com os elementos instrutórios do 

processo, que a obra a legalizar, não necessita de obras de correção 

e /ou adaptação, para o fim em vista – “habitação unifamiliar”, 

estando, desta forna, em condições de ser utilizada, 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.---------------------------------- 

8.5- Constatando-se, que o procedimento de legalização apresentado, 

consubstancia, a dispensa da apresentação de alguns 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de Abril, mas que está instruída, com termo de 

responsabilidade subscrito por técnico legalmente habilitado a ser 

autor do projeto, com indicação das normas legais ou regulamentares 

em vigor que o projeto não observa e a fundamentação da sua não 

observância, enquadrando-se o pedido de legalização, no n.º 12, do 

artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação, ficando deste modo dispensado da vistoria prévia prevista 

para os procedimentos de legalização de operações urbanísticas.------ 

8.6- Considerando que a edificação é servida por arruamento público, 

em terra batida, o abastecimento de água é garantido com recurso a 

captações próprias e as águas residuais são conduzidas á uma fossa 

séptica.------------------------------------------------------------ 

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, de um conjunto edificado 

(habitação unifamiliar, anexo e dois armazéns), 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, 
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instruído de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar.------------------------------------------------------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 

Áreas (m2): 

Habitação unifamiliar – sem aumento de área; 

Anexo e armazéns - com aumento de área de 962,80 m2 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

- Não há lugar ao cálculo de taxas de infraestruturas, face ao disposto 

no 3.4, do art.º 19 do Regulamento n.º 314/2010; 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras de edificação       

n.º18 Aumento de área bruta de construção, acresce por 

 m2 adicional 
962,80m2 3,30 € 3.177,24€ 

  TOTAL      3.177,24€ 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………………………∑ 3.177,24 €------------------ 

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 --

08.04.2020.--------------------------------------------------------- 

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. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 14.04.2020.------------------------------------------------ 

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 116/20 – HERANÇA DE MANUEL JESUS PEREIRA – ESTRADA DE S. 

CAETANO, FREGUESIA DE ERVEDEDO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 

08.04.2020. -------------------------------------------------------- 

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 284/20 e 301/20, referente ao 

processo n.º 116/20, o Sr.º Manuel de Jesus Pereira - cabeça de casal 

da herança, representado neste ato, pelo Sr.º Luís Alberto da Mota 

Pereira, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização das obras 

de construção13 de uma habitação unifamiliar, sito, na estrada de São 

Caetano, freguesia de Ervededo no concelho de Chaves.---------------- 

                                                           
13 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;--- 
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1.2- De acordo com a Caderneta Predial Urbana apresentada, o prédio 

urbano tem a área total de 669,00 m2, está inscrito na matriz urbana 

com o n.º 750, da freguesia de Ervededo.----------------------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Processo N.º 194/19, relativo a pedido de emissão de certidão de 

isenção de licenciamento, o qual, foi indeferido por despacho superior 

datado de 14 de Novembro de 2019.------------------------------------ 

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:---------------------------------------- 

- Caderneta Predial Urbana;------------------------------------------ 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra;----------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5.000;---------------------------- 

- Estimativa Orçamental;--------------------------------------------- 

- Calendarização da Obra;-------------------------------------------- 

- 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;-- 

- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à 

escala de 1: 200;---------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; -------------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade de isenção de projeto térmico;----------- 

- Fatura do telefone;------------------------------------------------ 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Relatório do projeto de abastecimento de água e drenagem de águas 

residuais e respetivo termo de responsabilidade;--------------------- 

- Relatório do projeto de águas pluviais e respetivo termo de 

responsabilidade;--------------------------------------------------- 

- Relatório do projeto de arranjos exteriores e respetivo termo de 

responsabilidade;--------------------------------------------------- 

- Relatório do projeto de estabilidade e respetivo termo de 

responsabilidade;--------------------------------------------------- 

- Relatório do projeto acústico e respetivo termo de responsabilidade; 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 
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4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Decreto - 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 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 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 construção de uma habitação 

unifamiliar. A habitação levada a efeito sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio, possui: r/chão e andar, 

preconizando uma área bruta de construção de 129,80 m2.-------------- 

5.2-Para além da legalização das obras executadas sem controlo prévio 

é proposta uma intervenção por forma a melhorar as condições de 

habitabilidade, valorizando a moradia com melhorias estéticos, 

funcionais e do seu isolamento térmico/acústico. Esta intervenção é 

concretamente ao nível do revestimento interior do imóvel, pintura e 

arranjos exteriores.------------------------------------------------ 

5.3 – Atendendo ao estado de emergência nacional decretado e prorrogado 

por Sua Excelência o Senhor Presidente da República (Decreto do 

Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, e Decreto do 

Presidente da República n.º 2-B/2020, de 2 de abril) em virtude do 

Covid-19, entende-se dispensar, nesta data, a realização da vistoria 

prévia, prevista no n.º 6, do artigo 73.º- C, da Revisão do Regulamento 

Municipal de Urbanização e de Edificação (RMUE).--------------------- 

5.4-Neste contexto, face à circunstância particular e concreta, 

referida no anterior ponto 5.3, considera-se, que a vistoria, prevista 

no n.º 6, do artigo 73.º- C, da Revisão do Regulamento Municipal de 

Urbanização e de Edificação (RMUE), poderá ser realizada 

posteriormente, sempre antes, da emissão do alvará de autorização de 

utilização do imóvel, ou seja, depois de o requerente ter levado a 

efeito, as obras de correção e /ou adaptações propostas no presente 

projeto de legalização e caso a câmara municipal, delibere deferir o 

pedido de legalização das obras levadas a efeito sem controlo prévio 

por parte da administração.------------------------------------------ 

5.5- A área edificada, na parcela de terreno, 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) = 669,00 m2 x 0.80 m2/m2 = 535,20 

m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza 

uma área bruta de construção de 129,80 m2, o que implica um índice de 

construção de 0,19 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção do local).- 

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.------------------- 
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5.7- Face ao uso previsto do imóvel (habitação unifamiliar) e à área 

bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 

alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma 

vez que tem área em logradouro, para 1 lugar de estacionamento 

automóvel.---------------------------------------------------------- 

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 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 369,93 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 

181,60 euros.------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 551,53 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-Tratando-se de uma operação urbanística, em que não é possível, 

definir uma moda da cércea ou um alinhamento, a edificabilidade é 

condicionada pelo índice de construção do solo (ic), cércea e número 

de pisos. Neste sentido, pode -se concluir que o projeto em apreciação, 

respeita as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos na 

alínea a1), da subalínea iii), 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 contemplar, um 

índice de construção de 0,19 m2/m2, uma cércea de 5,60 metros e um 

número de pisos de 2.------------------------------------------------ 

8.3- Constatando-se, que há necessidade de se realizarem obras de 

correção e/ou adaptação no edifício, objeto de pedido de legalização 

das obras de construção, levadas a efeito, sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio e que é apresentada, uma 

calendarização de trabalhos, necessários, para levar a efeito, as 

obras, que visam dotar o imóvel, de condições de salubridade, para o 

uso pretendido- “habitação unifamiliar”.----------------------------- 

8.4- Assim, pelo facto de haver, obras de correção a serem levadas a 

efeito, o titulo a emitir será o alvará de licença especial de 

legalização, conforme previsto no n.º4, do artigo 73.º-C, do RMUE.--- 

8.5- 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 
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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.---------- 

8.6- 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:---------------------------------------------- 

8.6.1 - A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros;------------------------------------------------------- 

8.6.2 - Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada;---------- 

8.7- Considerando, face à circunstância particular e concreta, em que 

o país se encontra, estado de emergência nacional decretado e 

prorrogado por Sua Excelência o Senhor Presidente da República 

(Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, e 

Decreto do Presidente da República n.º 2-B/2020, de 2 de abril) em 

virtude do Covid-19, que a vistoria, prevista no n.º 6, do artigo 

73.º- C, da Revisão do Regulamento Municipal de Urbanização e de 

Edificação (RMUE), não pode ser realizada nesta data, propõe-se que a 

mesma seja realizada, antes da emissão do alvará de autorização de 

utilização do imóvel (a requerer pelo requerente), ou seja, depois de 

o requerente ter levado a efeito, as obras de correção e /ou adaptações 

propostas no presente projeto de legalização e caso a câmara municipal, 

delibere deferir o pedido de legalização das obras levadas a efeito 

sem controlo prévio.------------------------------------------------- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A, 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 o licenciamento das mesmas;---------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de construção da “habitação unifamiliar”, e face 

as obras de correção a levar a efeito, deverá o interessado, no prazo 

máximo de 90 dias, apresentar nestes serviços os elementos constantes 

do n.º 1, do art.º 3, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para que 

se possa emitir o respetivo o alvará de licença especial de 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Apólice de seguro de construção;----------------------------------- 

-Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro;--------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra;--------------------------------------------- 
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- 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 

Áreas (m2) 

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 0 57,30       57,30 

Piso 2 72,50       72,50 

TOTAL 129,80 0,00 0,00 0,00 129,80 

Cércea –  5,60 ml                              

Volume – 759,39 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   5,6   19,33 108,25 €/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   0   34,12   0,00 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   45,49   0,00 €/m 

          

  C - custo das obras existentes na via 

pública / m       129,80   €/m 

  m - frente do terreno que confronta 

com a via pública       11,4   

          

  Moradia unifamiliar         

  

 - alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 369,93   € 

QUADRO II 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 
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 18 Para habitação uni-familiar e bi-familiar, por fogo       

a) 

 Até 250 m2 
1 

78,05 

€ 
78,05 € 
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n.º 16 

Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 
3 

12,20 

€ 
36,60 € 

  TOTAL      181,60 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 369,93 € + 181,60 € = 551,53 €--------- 

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 --

08.04.2020.--------------------------------------------------------- 

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. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 14.04.2020.------------------------------------------------ 

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 131/20 – MARIA ALICE CALVÃO DA CUNHA – RUA DO CEGONHEIRO, 

FREGUESIA DE VILARELHO DA RAIA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 

08.04.2020.--------------------------------------------------------- 

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 315/20, referente ao processo n.º 

131/20, 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 construção14, de uma habitação unifamiliar, sito, na rua 

do Cegonheiro, lugar do Barreiro, 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 136,44 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 1082-P e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 2662/20171114, 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 1:1.000;------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:10. 000;-------------------------- 

                                                           
14 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;--- 
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- 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 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- O projeto apresentado a coberto do requerimento n.º 315/20, 

refere-se a um pedido de legalização da construção de uma habitação 

unifamiliar, com a área bruta de construção de 183,97 m2. A edificação 

foi levada a efeito sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio.------------------------------------------------------------- 

5.2-Pretende agora a requerente, a legalização, das obras levadas a 

efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e a 

subsequente, emissão do alvará de autorização de utilização, visto 
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que, e de acordo com o projeto apresentado, a edificação não necessita 

de obras de correção e /ou adaptação, para o uso habitacional (1 

fogo).-------------------------------------------------------------- 

5.3- A habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 183,97 

m2, que se pretende legalizar, não consubstancia, a dispensa de 

apresentação dos elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na 

Portaria 113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de 

legalização no n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação, ficando deste modo dispensado da vistoria 

prévia prevista para os procedimentos de legalização de operações 

urbanísticas.------------------------------------------------------- 

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 

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 6,25 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.------------------- 

5.7 - 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 n.º 8 

do art.º 20 do RJUE.------------------------------------------------- 

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 277,79 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 

78,05 euros.-------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 355,84 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 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- A presente operação urbanística, consubstanciada, na construção 

de um edifício destinado “habitação unifamiliar”, compagina-se com os 
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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 edificação é servida por arruamento público, pavimentado a 

cubos de granito e 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, 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-Constatando-se, que são apresentados, todos os 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de legalização, no 

n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação, fica deste modo, o procedimento, dispensado da vistoria 

prévia prevista, no n.º 6, do artigo 73.º- C, da Revisão do Regulamento 

Municipal de Urbanização e de Edificação (RMUE).--------------------- 

8.6- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras 

deconstrução, o título 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/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 0 96,88       96,88 

Piso 1 87,09       87,09 

TOTAL 183,97 0,00 0,00 0,00 183,97 
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Cércea – 6,27 ml                              

Volume – 453,19 m3 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,16 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 4 0,22 0,88   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  C - custo das obras existentes na via pública   1,51     

  
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   183,97 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 = 277,79   € 

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 
 78,05 € 

       

78,05 € 

b) 
 De 251 m2 a 500 m2 0 89,05 € 0,00 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,25 

€ 
0,00 € 

  TOTAL      78,05 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 277,79 € + 78,05 € = 355,84 €---------- 

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 --

08.04.2020.--------------------------------------------------------- 

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. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 14.04.2020.------------------------------------------------ 
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À reunião de Câmara.------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.12. ALTERAÇÃO A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE ANEXO, PEDIDO 

DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 807/19 – JOÃO MARIA MARTINS – RUA DR. 

FRANCISCO BARROS HOMEM TEIXEIRA, N.º 18, FREGUESIA DE S. PEDRO DE 

AGOSTÉM – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 14.04.2020.------------------ 

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 2268/19 e n.º 2719/19, referente 

ao processo n.º 807/19, o Sr.º João Maria Martins, na qualidade de 

proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de alteração15 de uma habitação unifamiliar e da construção16 

de anexo, sito, na rua Dr. Francisco Barros Homem Teixeira, N.º 18, 

freguesia de São Pedro de Agostém no concelho de Chaves.------------- 

1.2- De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, o prédio urbano 

tem a área total de 929,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 1139, 

da freguesia de São Pedro de Agostém.-------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Licença para obras n.º 269/83, para “ construção legalização de 

uma moradia de r/chão e andar com a área de 193,78 m2”.-------------- 

2.2- Processo N.º 759/16, relativo a pedido de vistoria, para emissão 

de alvará de autorização de Utilização. O pedido foi indeferido por 

despacho superior datado de 6 de Fevereiro de 2017, o qual recaiu sob 

a Informação/Proposta N.º 1441/SCOU/2016.---------------------------- 

2.3 – Informação/Proposta N.º 186/DAF/FIS/2019, relativa a pedido de 

prazo para legalização da operação urbanística.---------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Certidão das Finanças---------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra;----------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000;---------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000;----------- 

- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

                                                           
15 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 

cércea;------------------------------------------------------------- 
16 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;--- 
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-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;-  

- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos;----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/ficha de medição;---------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra;--------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra;-------------------------------- 

- 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: 500;---------------------------------------------------- 

- 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 acústico;-------------------------------------------------- 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Relatório de justificação da dispensa de apresentação do projeto de 

estabilidade e respetivo termo de responsabilidade;------------------ 

- Relatório de justificação da dispensa dos projetos das redes de 

infraestruturas prediais e respetivo termo de responsabilidade;------ 

- Termo de responsabilidade/dispensa de apresentação do projeto de 

acústico;----------------------------------------------------------- 

- Certificado Energético/ dispensa de apresentação do projeto 

térmico;------------------------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos 

exteriores;--------------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do diretor técnico da obra;-------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por 

se reportar à legalização das obras de alteração de uma habitação 

unifamiliar e da construção de anexo.-------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 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 (doravante 

designado RMUE).---------------------------------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de alteração de uma 

habitação unifamiliar, de r/chão, com a área bruta de construção de 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 



                                                                F. 150 

                                                                  _____________________ 
 

122,45 m2 e da construção de anexo, com a área de 97,20 m2. As 

alterações na habitação são, ao nível da compartimentação interior, 

alteração de fachada e diminuição do número de pisos.---------------- 

5.2-Para além da legalização das obras executadas sem controlo prévio 

é proposta uma intervenção, por forma a melhorar as condições de 

segurança, da cobertura em terraço acessível do anexo, designadamente 

pela colocação de guarda corpos em todo o perímetro. Relativamente a 

esta edificação secundária, há ainda a necessidade, de colocação de 

tapa vistas, nos lados contíguos ao terreno vizinho, correspondentes, 

ao alçado posterior e lateral direito do anexo.---------------------- 

5.3 – Atendendo ao estado de emergência nacional decretado e prorrogado 

por Sua Excelência o Senhor Presidente da República (Decreto do 

Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, e Decreto do 

Presidente da República n.º 2-B/2020, de 2 de abril) em virtude do 

Covid-19, entende-se dispensar, nesta data, a realização da vistoria 

prévia, prevista no n.º 6, do artigo 73.º- C, da Revisão do Regulamento 

Municipal de Urbanização e de Edificação (RMUE).--------------------- 

5.4-Neste contexto, face à circunstância particular e concreta, 

referida no anterior ponto 5.3, considera-se, que a vistoria, prevista 

no n.º 6, do artigo 73.º- C, da Revisão do Regulamento Municipal de 

Urbanização e de Edificação (RMUE), poderá ser realizada 

posteriormente, sempre antes, da emissão do alvará de autorização de 

utilização do imóvel, ou seja, depois de o requerente ter levado a 

efeito, as obras de correção e /ou adaptações propostas no presente 

projeto de legalização e caso a câmara municipal, delibere deferir o 

pedido de legalização das obras levadas a efeito sem controlo prévio 

por parte da administração.------------------------------------------ 

5.5- A área edificada, na parcela de terreno, 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) = 929,00 m2 x 0.80 m2/m2 = 743,20 

m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza 

uma área bruta de construção de 219,65 m2, o que implica um índice de 

construção de 0,24 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção do local).- 

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

5.7- Face ao uso previsto do imóvel (habitação unifamiliar) e à área 

bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 

alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma 

vez que tem área em logradouro, para 1 lugar de estacionamento 

automóvel.---------------------------------------------------------- 

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 dos 

projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados.------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1- De acordo com o n.º 1, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 69,98 euros.--------------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 
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pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

181,21 euros.------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 251,19 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, no edifício 

secundário, visam conferir à edificação, condições de segurança e de 

cumprimento de normas legais e regulamentares.----------------------- 

8.2-Tratando-se de uma operação urbanística, em que não é possível, 

definir uma moda da cércea ou um alinhamento, a edificabilidade é 

condicionada pelo índice de construção do solo (ic), cércea e número 

de pisos. Neste sentido, pode -se concluir que o projeto em apreciação, 

respeita as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos na 

alínea a1), da subalínea iii), 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 contemplar, um 

índice de construção de 0,24 m2/m2, uma cércea de 3,75 metros e um 

número de pisos de 1.------------------------------------------------ 

8.3- Constatando-se, que há necessidade de se realizarem obras de 

correção e/ou adaptação no edifício secundário, objeto de pedido de 

legalização das obras de construção, levadas a efeito, sem os 

necessários atos administrativos de controlo prévio e que é 

apresentada, uma calendarização de trabalhos, necessários, para levar 

a efeito, as obras, que visam dotar o imóvel, de condições de 

segurança, para o uso pretendido- “habitação unifamiliar”.----------- 

8.4- Assim, pelo facto de haver, obras de correção a serem levadas a 

efeito, o titulo a emitir será o alvará de licença especial de 

legalização, conforme previsto no n.º4, do artigo 73.º-C, do RMUE.--- 

8.5- 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.---------- 

8.6- 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:---------------------------------------------- 

8.6.1 - A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros;------------------------------------------------------- 

8.6.2 - Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada;---------- 

8.7- Considerando, face à circunstância particular e concreta, em que 

o país se encontra, estado de emergência nacional decretado e 
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prorrogado por Sua Excelência o Senhor Presidente da República 

(Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, e 

Decreto do Presidente da República n.º 2-B/2020, de 2 de abril) em 

virtude do Covid-19, que a vistoria, prevista no n.º 6, do artigo 

73.º- C, da Revisão do Regulamento Municipal de Urbanização e de 

Edificação (RMUE), não pode ser realizada nesta data, propõe-se que a 

mesma seja realizada, antes da emissão do alvará de autorização de 

utilização do imóvel (a requerer pelo requerente), ou seja, depois de 

o requerente ter levado a efeito, as obras de correção e /ou adaptações 

propostas no presente projeto de legalização e caso a câmara municipal, 

delibere deferir o pedido de legalização das obras levadas a efeito 

sem controlo prévio.------------------------------------------------- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A, 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 o licenciamento das mesmas;---------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de alteração e construção da “habitação 

unifamiliar e anexo de apoio”, e face as obras de correção a levar a 

efeito, deverá o interessado, no prazo máximo de 90 dias, apresentar 

nestes serviços os elementos constantes do n.º 1, do art.º 3, da 

Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para que se possa emitir o 

respetivo o alvará de licença especial de legalização, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Apólice de seguro de construção;----------------------------------- 

-Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro;--------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra;--------------------------------------------- 

- 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 

Áreas (m2): 

Habitação unifamiliar – sem aumento de área; 

Anexo- com a área de 97,20 m2 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA Faixa de rodagem         
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 - Semipenetração betuminosa 0 0,24 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,14 0,14   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,20 0,00   

 - 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   

        

  C - custo das obras existentes na via pública   0,72     

  A - área bruta da obra a realizar     97,2 m2 

        

 

Anexos, garagens, cozinhas regionais e obras 

semelhantes em terreno onde já se encontre 

construída moradia unifamiliar e, desde que a 

área bruta daquelas construções ultrapasse 20 m2      

   - n.º 1 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 69,98   € 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 
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.º11  Anexo de apoio 97,20 1,05 € 102,06 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 1 12,20 € 12,20€ 

  TOTAL      181,21 € 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………∑ 69,98 € + 181,21 € = 251,19 €-------- 

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 --

16.04.2020.--------------------------------------------------------- 

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. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 17.04.2020.------------------------------------------------ 

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. ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE 

LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 145/20 – ANTÓNIO PAULINO GONÇALVES – RUA 

DO OLMO, FREGUESIA DE OURA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 

17.04.2020. -------------------------------------------------------- 
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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 344/20, referente ao processo n.º 

145/20, o Sr.º António Paulino Gonçalves, na qualidade de 

proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de alteração17 e ampliação18 de um edifício destinado a 

habitação unifamiliar, com licença inicial n.º 105/98, sito, na rua 

do Olmo - Oura, freguesia de Oura no concelho de Chaves.------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 205,00 m2, está inscrito 

na matriz urbana com o n.º 110 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 19/19850408, da freguesia de Oura.----------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Licença para obras n.º 105/98, para, “reconstrução de uma 

habitação unifamiliar de r/chão e andar, com a área de 371,00 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 da Conservatória do Registo Predial;---------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal;-------------------------------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000;----------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000;---------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;-  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos;----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas;--------------------------------------------------- 

- Ficha de medição;-------------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- 

- Declaração do autor do levantamento topográfico;------------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1: 200;-------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores;------------------------------------ 

- Plantas à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

                                                           
17 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 

designadamente a respectiva estrutura resistente, o número de fogos 

ou divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de 

revestimento exterior, sem aumento da área de pavimento ou de 

implantação ou da cércea;-------------------------------------------- 
18 «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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-Pormenores construtivos á escala 1:20;------------------------------ 

- Perfil do arruamento à escala 1:100;------------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Fotografias;------------------------------------------------------ 

- Desenhos de alterações;-------------------------------------------- 

-Pormenores à escala 1:20;------------------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico;----------------------------------- 

- Pedido de isenção do plano de acessibilidades e termo de 

responsabilidade---------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade acompanhado de 

relatório técnico, onde se conclui que cumpre as normas legais e 

regulamentares, no que diz respeito a esta matéria;------------------ 

- Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de água e 

drenagem de águas residuais, onde se conclui que cumpre as normas 

legais e regulamentares, no que diz respeito a esta matéria;--------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de águas pluviais, onde se 

conclui que cumpre as normas legais e regulamentares, no que diz 

respeito a esta matéria;--------------------------------------------- 

- Declaração de pedido de isenção do projeto de rede de gás em 

edifícios;---------------------------------------------------------- 

- Fatura da água;---------------------------------------------------- 

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 alteração e ampliação de edifício de 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 60 B, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.2 – Vila de Vidago.--------------- 

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 um edifício 

de habitação unifamiliar, de r/chão e andar, com a área bruta de 

construção de 444,00 m2, da funcionalidade do espaço interior e vãos.- 

Existe um aumento de área de 73,00 m2, relativamente á construção 

licenciada ao abrigo da licença de construção n.º 105/98.------------ 

5.2-Pretende agora o requerente, a legalização, das obras levadas a 

efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e a 

subsequente, emissão do alvará de autorização de utilização, visto 

que, e de acordo com o projeto apresentado, a edificação não necessita 

de obras de correção e /ou adaptação, para o uso habitacional (1 

fogo).-------------------------------------------------------------- 

5.3- A habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 444,00 

m2, que se pretende legalizar, as obras de alteração e ampliação, não 

consubstancia, a dispensa de apresentação dos elementos/documentos 

técnicos previstos no RJUE e na Portaria 113/2015, de 22 de Abril, 

enquadrando-se o pedido de legalização no n.º 12, do artigo 73.º-C, 
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do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, ficando deste 

modo dispensado da vistoria prévia prevista para os procedimentos de 

legalização de operações urbanísticas.------------------------------- 

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 

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- As obras a legalizar com o presente projeto, ao contemplarem uma 

altura de 6,40 metros, respeitam 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, 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 53,29 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 

240,90 euros.------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 294,19 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I.------------------------------ 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com alguma 

naturalidade no meio em que se insere.------------------------------- 

8.2- 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 edificação é servida por arruamento público, pavimentado a 

cubos de granito e 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, 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 
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que, os espaços de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e 

ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou 

mista.-------------------------------------------------------------- 

8.5-Constatando-se, que são apresentados, todos os 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de legalização, no 

n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação, fica deste modo, o procedimento, dispensado da vistoria 

prévia prevista, no n.º 6, do artigo 73.º- C, da Revisão do Regulamento 

Municipal de Urbanização e de Edificação (RMUE).--------------------- 

8.6- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de 

alteração e ampliação, o título 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, 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 73,00 m2; 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,16 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 1 0,10 0,10   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   
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REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  C - custo das obras existentes na via pública   0,73     

  
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   73 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 = 53,29   € 

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 
73,00 m2 3,30 € 240,90 € 

  TOTAL      240,90 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 53,29 € + 240,90 € = 294,19 €--------- 

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 --

17.04.2020.--------------------------------------------------------- 

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. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 20.04.2020.------------------------------------------------ 

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 845/19 – JOSÉ DOMINGOS CHAVES PEREIRA – RUA CONSELHEIRO 

EDUARDO COELHO, SANTA CRUZ/TRINDADE, 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 

02.04.2020.--------------------------------------------------------- 

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 525/20, referente ao processo n.º 

845/19, o Sr.º José Domingos Chaves Pereira, na qualidade de 

proprietário, apresenta elementos, relativos a um pedido de aprovação 

de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, na 
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legalização das obras de ampliação19 de um edifício destinado a 

habitação unifamiliar, com licença inicial n.º 22/82 e 39/88, sito, 

na rua Conselheiro Eduardo Coelho - Quintela, freguesia de Outeiro 

Seco no concelho de Chaves.------------------------------------------ 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 256,25 m2, está inscrito 

na matriz urbana com o n.º 791 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 576/19880108, da freguesia de Outeiro Seco.-------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Licença para obras n.º 22/82, para, “construção de uma moradia 

de r/chão e andar, com a área de 242,40 m2”.------------------------- 

2.2 - Licença para obras n.º 39/88, para, “ continuação da obra”.---- 

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

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal;-------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5.000;---------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;-  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos;----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas;--------------------------------------------------- 

- Ficha de medição;-------------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1: 200;-------------------------- 

- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 200 e respetivo termo 

de responsabilidade;------------------------------------------------ 

- Plantas à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Fotografias;------------------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra;------------ 

- Desenho de alterações:--------------------------------------------- 

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade;---- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acondicionamento 

acústico;----------------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

                                                           
19 «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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- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico;----------------------------------- 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

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 ampliação de edifício de habitação (2 fogos).----------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.1 – Cidade de Chaves.------------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização da ampliação de um edifício 

de habitação unifamiliar, de r/chão e andar, com a área bruta de 

construção de 390,87 m2, da funcionalidade do espaço interior e vãos.- 

Existe um aumento de área de 148,47 m2, relativamente á construção 

licenciada ao abrigo das licenças de construção n.º 22/82 e 39/88.--- 

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 2019-12-12, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”78/2019”, cujo teor, foi dado a conhecer ao requerente, através 

da Informação/Proposta n.º 67/SCOU/2020, sob a qual recaiu despacho 

superior datado de 15 de Janeiro de 2020.---------------------------- 

5.3- Da vistoria realizada resultou parecer, no sentido de, haver 

necessidade de ser corrigido o projeto de legalização apresentado, de 

forma a ser retratado o existente no local, designadamente, o uso do 

r/chão, para arrumos e não para habitação, conforme retratado nos 

elementos apresentados com o requerimento inicial.------------------- 

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 

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 9,05 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, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados.---------------------------------------------------------- 
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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 117,29 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 

545,65 euros.------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 662,94 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I.------------------------------ 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com alguma 

naturalidade no meio em que se insere.------------------------------- 

8.2- 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 edificação é servida por arruamento público, pavimentado a 

betuminoso e possui ligação á rede pública de água e esgotos.-------- 

8.4- O uso pretendido para, habitação unifamiliar, respeita o 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” estão vocacionados para a utilização e 

ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou 

mista.-------------------------------------------------------------- 

8.5- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de 

ampliação, o título 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, o 
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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 148,47 m2; 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 
QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  C - custo das obras existentes na via pública   0,79     

  A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   148,47 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 = 117,29   € 

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 
148,47 m2 3,30 € 489,95 € 

Art.76,n.º6 Vistoria  55,70€ 55,70 € 

  TOTAL      545,65 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 117,29 € + 545,65 € = 662,94 €-------- 

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 

03.04.2020.--------------------------------------------------------- 

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. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 07.04.2020.------------------------------------------------ 

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

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

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

 

 

3.15. CONSTRUÇÃO DE DOIS TRANQUEIROS EM MURO DE VEDAÇÃO, PEDIDO DE 

LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 763/18 – ARLINDO DOS REIS – RUA DA 

AZINHEIRA, N.º 2, VILA NOVA DE MONFORTE, FREGUESIA DE PLANALTO DE 

MONFORTE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 20.04.2020.------------------ 

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 454/20, referente ao processo n.º 

763/18, o Sr.º Arlindo dos Reis, na qualidade de proprietário, 

apresenta elementos, relativos a um pedido de legalização, de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciado, em obras de 

construção20, de dois tranqueiros em muro de vedação existente, 

confinante com a via pública, localizado na rua da Azinheira, 2 – Vila 

Nova de Monforte, Planalto de Monforte (União das freguesias de 

Oucidres e Bobadela) no concelho de Chaves.-------------------------- 

1.2-De acordo com a Certidão de Teor apresentada, o prédio urbano tem 

a área total de 1.630,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 423, do 

Planalto de Monforte (União das freguesias de Oucidres e Bobadela) no 

concelho de Chaves.-------------------------------------------------- 

1.3- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 1.330,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 423 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 1702/20190919, da freguesia do Planalto de Monforte 

(União das freguesias de Oucidres e Bobadela).----------------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1-Alvará de Licença n.º 528/86, para construção de um prédio de 

r/chão e andar com a área de 257,25 m2.------------------------------ 

2.2- INFORMAÇÃO N 46/DAF/FISC/2018, relativa a operação urbanística 

em desconformidade com o projeto aprovado.--------------------------- 

2.3- Através da informação /proposta n.º 2028/SCOU/2018, sob a qual 

recaiu despacho superior datado de 14 de Dezembro de 2018, foram 

solicitados ao requerente apresentação de elementos, sob pena, de não 

o fazendo se ter de vir a propor o indeferimento da pretensão. ------ 

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; --------------- 

- Extrato da planta de ordenamento, do plano Diretor Municipal, com a 

indicação precisa do local onde se pretende executar a obra;--------- 

- Planta de localização à escala 1:5.000 e 1:25.000;----------------- 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscritos pelos autores do projeto de 

arquitetura e especialidades quanto ao cumprimento das normas legais 

e regulamentares aplicáveis; ---------------------------------------- 

                                                           
20 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;--- 
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-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;------- 

- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:500;--------------------------- 

- Planta à escala de 1: 100;----------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

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

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 48 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.---------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O presente pedido diz respeito, à legalização das obras de 

construção, de “dois tranqueiros”, em muro de vedação confinante com 

a via pública. O muro de vedação tem uma extensão de 38 ml e uma altura 

de 1,80 m.----------------------------------------------------------- 

5.2- Através da informação /proposta n.º 2028/SCOU/2018, sob a qual 

recaiu despacho superior datado de 14 de Dezembro de 2018, foram 

solicitados ao requerente apresentação de elementos, sob pena, de não 

o fazendo se ter de vir a propor o indeferimento da pretensão. O 

requerente apresenta a coberto do requerimento n.º 454/20, datado de 

18 de Fevereiro de 2020, os elementos solicitados, designadamente, 

Certidão da conservatória do Registo Predial e levantamento 

topográfico com a quantificação da área do terreno.------------------ 

5.3- Para além dos elementos apresentados, a coberto do requerimento 

supra citado, foi ainda solicitada a apresentação de título jurídico21 

comprovativo da legitimidade para requerer o ato de aprovação da 

operação urbanística, tudo isto, no estrito cumprimento das 

disposições combinadas no art.º 9 do Dl555/99, de 16 de Dezembro e 

Ulteriores alterações, e no n.º 1, do Anexo I, ponto I, da Portaria 

113/2015, de 22 de Abril. O requerente não apresenta este documento, 

sendo certo, que apresenta Certidão da conservatória do Registo 

Predial, do prédio urbano, onde se projeta a operação urbanística que 

levou a efeito sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio.------------------------------------------------------------- 

5.4- O projeto de legalização apresentado, não consubstancia, a 

dispensa de apresentação dos elementos/documentos técnicos previstos 

no RJUE e na Portaria 113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido 

                                                           
21 Nos casos em que o interessado  invoca, no seu requerimento inicial, 

o direito de propriedade, deverá, regra geral, juntar a respectiva 

Escritura de Aquisição.---------------------------------------------- 
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de legalização no n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal 

da Urbanização e da Edificação, ficando deste modo dispensado da 

vistoria prévia prevista para os procedimentos de legalização de 

operações urbanísticas.--------------------------------------------- 

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 de especialidades, cujos teores 

se mostram adequados;------------------------------------------------ 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1- 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 

38,85 euros.-------------------------------------------------------- 

7.2 - O valor total das taxas a liquidar é assim de 38,85 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no anexo I, da presente informação.--------------------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

8.1- Considerando, que se trata de uma edificação, que foi levada a 

efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo prévio.-- 

8.2- A implantação do muro no local, cumpre o disposto no n.º 3, do 

artigo 21.º,22 do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação.- 

8.3 – Considerando, que não são necessárias obras de correção e/ou 

adaptação nas obras de construção, de “dois tranqueiros”, em muro de 

vedação confinante com a via pública e que a operação urbanística em 

apreciação, não está sujeita a autorização de utilização, o titulo a 

emitir, será o “Alvará de Licença Especial de Legalização”.---------- 

8.4- Considerando, que não é apresentado título jurídico, comprovativo 

da legitimidade, para requerer o ato de aprovação da operação 

urbanística, mas que os atos de gestão urbanística (licença, 

autorização), apenas regulam as relações entre a administração e o seu 

titular, ou seja, só definem a situação jurídica do titular das 

mesmas, investindo-o no poder de realizar determinada 

operação urbanística, não definindo a situação jurídica de terceiros, 

por isso, são sempre emitidos (tais títulos), sob reserva de direito 

de terceiros.------------------------------------------------------- 

9 -PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A e artigo 73.º- 

C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia procedimental:--- 

                                                           
22 3 — Os alinhamentos dos muros de vedação com o espaço público serão 

definidos pelos serviços técnicos competentes da Câmara Municipal, 

devendo os mesmos ser paralelos ao eixo das vias ou arruamentos com 

os quais confinam e formados por alinhamentos rectos e respectivas 

curvas de concordância tal qual definidas no n.º 2 do artigo 58.º, da 

Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961.------------------------------- 

4 — Nos casos onde já existam passeios e muros executados na envolvente 

da pretensão, deverá ser garantida uma solução de compatibilização.-- 

5 — Nos casos em que se verifique a existência de circunstâncias 

particulares decorrentes da estrutura urbana local pode ser 

justificada e convencionada, pelos serviços técnicos competentes da 

Câmara Municipal, a adopção de soluções mais adequadas e integradas.- 

6 — O pedido de licença ou autorização para a edificação de muros de 

vedação deverá ser acompanhado de termo de responsabilidade do técnico 

autor do projecto.--------------------------------------------------- 
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a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem o licenciamento das mesmas.----------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de construção, de dois tranqueiros, em muro de 

vedação existente, confinante com a via pública e considerando-se, que 

não carece de obras de correção e/ou adaptação e que a operação 

urbanística em apreciação, não está sujeita a autorização de 

utilização, o título a emitir será o “Alvará de Licença Especial de 

Legalização”.------------------------------------------------------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 

Muro de vedação/suporte de terras com 37 metros lineares 

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.º10 Muros de suporte ou de vedação, por metro 

linear 
37,00ml 1,05€ 38,85 € 

  TOTAL      38,85 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………………………………………∑ 38,85 € ------------------- 

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 --

20.04.2020.--------------------------------------------------------- 

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. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 21.04.2020.------------------------------------------------ 

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. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – PROCESSO 

N.º 259/20 – FÁTIMA DA CONCEIÇÃO SILVA LOPES – LUGAR DE NOZELO, 

FREGUESIA DE OUTEIRO SECO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 

21.04.2020.--------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- Pretensão-------------------------------------------------------- 
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A Sr.ª Fatima da Conceição Silva Lopes e outros, vem através do 

requerimento n.º 721/20, referente ao processo n.º 259/20, solicitar 

a emissão de certidão de destaque de uma parcela de terreno, descrita 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1166/19910612 e inscrita 

na matriz com o n.º 1551, situada em Lugar De Nozelo, Freguesia de 

Outeiro Seco, no concelho de Chaves.--------------------------------- 

II- Localização----------------------------------------------------- 

O prédio objeto de parecer localiza-se no Lugar De Nozelo, Freguesia 

de Outeiro Seco no concelho de Chaves.------------------------------- 

III – Saneamento e apreciação liminar-------------------------------- 

O projeto apresentado sob requerimento n.º 721/20 refere-se a uma 

certidão de destaque, apresentando para o efeito o projeto com os 

elementos constantes no artigo 19.º do RMUE:------------------------- 

- Peças escritas com Termos de responsabilidade, memória descritiva e 

justificativa da pretensão;------------------------------------------ 

- Peças desenhadas com o levantamento topográfico, plantas de 

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

- Documentos de legitimidade, Certidão de registo predial n.º 

1166/19910612------------------------------------------------------- 

IV-ENQUADRAMENTO URBANISTICO DO PEDIDO------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 259/20 

– a parcela de terreno objecto de destaque – terreno com área de 32 

247,00 m2 - situa-se de acordo com o Plano Director Municipal (PDM)-- 

4.1.1- O terreno insere-se na Classe 1- Espaços Urbanos e Urbanizáveis 

e na Categoria 1.1- Cidade de Chaves.-------------------------------- 

4.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação---------------------------------------------------------- 

A pretensão enquadra-se no preceituado no n.º 10 do artigo 6 do Dec-

Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), devendo observar, o disposto 

nos n.ºs 4 ou 5, consoante a localização da parcela a destacar, ou, se 

também ela se situar em perímetro urbano e fora deste, consoante a 

localização da área maior.------------------------------------------- 

4.3- Regulamentos Municipais----------------------------------------- 

O processo em causa, enquadra-se no disposto no n.º 2 do art.º 6 do 

Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE), estando isentos de licença 

desde que cumpram os requisitos constantes nos n.º 4 a 10 do artigo 6 

do RJUE.------------------------------------------------------------ 

V – Responsabilidade------------------------------------------------- 

Os termos de responsabilidade apresentados estão assinados por 

técnicos legalmente habilitados e instruídos ao abrigo da legislação 

em vigor, nos termos e disposto no n.º 8 do artigo 20.º do RJUE.-----  

VI – Considerações Fundamentadas da Proposta de Decisão-------------- 

O requerente através do requerimento n.º 721/20, apresenta pedido para 

emissão de certidão de destaque em conformidade com o disposto no n.º4 

do art.º 6 do RJUE, estando o processo instruído de acordo com o 

preceituado no artigo 19.º do Regulamento Municipal de Urbanização e 

de Edificação.------------------------------------------------------ 

Da análise do pedido apresentado constata-se que:-------------------- 

6.1 – A Certidão da Conservatória do Registo Predial apresentada, 

refere prédio urbano com a área total de 3 2 247,00 m2, está inscrito 

na matriz rustica com o n.º 1551 e descrito na conservatória sob o 

n.º1166/19910612  da Freguesia de  Outeiro Seco.--------------------- 

6.2- A certidão de registo da conservatória de registo predial, refere 

que a titularidade do prédio encontra-se 2/48 em nome de Fatima da 

Conceição Silva Lopes, 2/48 em nome de Adolfo Fernando da Silva , 2/48 

em nome de Vergílio Feliz da Silva adquiridos por uso capião, 



                                                                F. 168 

                                                                  _____________________ 
 

entretanto já eram donos de 1/12 cada um por herança de Augusta dos 

anjos e 10/16 em nome do Sr. Albino Fontoura da Cunha.--------------- 

6.3- Consta do processo procuração do Sr.º Adolfo Fernando da Silva e 

Sr. Vergílio Feliz da Silva a conferir poderes à proponente, e o 

requerimento encontra-se assinado pelo outro proprietário Sr. Albino 

Fontoura da Cunha.--------------------------------------------------- 

6.4 - A área da parcela a destacar é de 11 573,00 m2, encontra-se 

dentro do perímetro urbano da cidade de Chaves.---------------------- 

6.5- A parcela sobrante (mãe) ficará com a área de 20 674,00 m2, 

encontrando-se também dentro do perímetro urbano. ------------------- 

6.6- Informa-se ainda, que o índice de construção máximo admissível 

para o terreno em Espaço Urbano e Urbanizável que se encontra na 

categoria 1.1 – Cidade de Chaves (em que Ic ≤1,2 m2/m2). ------------ 

Considerando o documento da conservatória de registo predial 

apresentado, constata-se que os proponentes são titulares do prédio 

na sua totalidade.--------------------------------------------------- 

Considerando o documento da conservatória de registo predial 

apresentado e destaque proposto confrontam com via pública.---------- 

Considerando que o pedido formulado cumpre os requisitos constantes 

no n.º 4 a 10 do artigo 6 do RJUE.----------------------------------- 

VII – Proposta de Decisão-------------------------------------------- 

Pelo exposto, e dado que a decisão deverá ser praticada, nos termos 

legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste 

assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão 

administrativo, para a emissão da competente decisão administrativa 

de propor o deferimento da emissão de certidão de destaque conforme o 

requerido pelo proponente, através do requerimento n.º 721/20.------- 

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 --

21.04.2020.--------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com o 

teor da presente informação e proponho superiormente que o processo 

seja presente à reunião do Executivo Municipal para efeitos de 

deliberação, consubstanciando o deferimento do pedido de emissão de 

certidão comprovativa de que terá por efeito o destaque da parcela do 

prédio requerido pelo interessado, está isento de licença, uma vez que 

se mostra cumprido o requisito legal estipulado no número 4, do Artigo 

6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação 

atual.-------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 21.04.2017.----------------------------------------------- 

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. OBRAS DE ALTERAÇÃO A SUPERFÍCIE COMERCIAL – PROCESSO N.º 258/20 

– LIDL & COMPANHIA, LDA. – AV. DA TRINDADE, SANTA CRUZ/TRINDADE, 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 21.04.2020.------------------------------------------------ 

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 718/20, referente ao processo n.º 

258/20, a firma LIDL & COMPANHIA, na qualidade de proprietária, 

solicita, pedido de licenciamento, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, em obras de 

alteração23, de uma superfície comercial da insígnia “Lidl & Cia”, com 

alvará de obras de construção n.º 424/06, sito, na Av.ª da Trindade, 

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 10.608,22 m2, está 

omisso na matriz e descrito na conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 56/20050624, da freguesia de Santa Cruz/Trindade.---------------- 

2 -ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Alvará de Obras de Construção n.º 424/06, para “construção de uma 

superfície comercial”.---------------------------------------------- 

2.3- Alvará de Autorização de Utilização n.º 09/07, para 

“estabelecimento comercial”.---------------------------------------- 

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;- 

- Certidão permanente;----------------------------------------------- 

- Caderneta Predial Urbana;------------------------------------------ 

- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ 

- Ficha de elementos estatística;------------------------------------ 

- Declaração do autor do levantamento topográfico;------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1/500;--------------------------- 

- 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;----------------------------------------------------------- 

- 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;---- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto acústico;------------ 

- Memória Descritiva e Justificativa;-------------------------------- 

- Plantas à escala 1:100;-------------------------------------------- 

- Cortes transversais e longitudinais à escala 1:100;---------------- 

- Alçados à escala 1:100;-------------------------------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

                                                           
23 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 

designadamente a respectiva estrutura resistente, o número de fogos 

ou divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de 

revestimento exterior, sem aumento da área de pavimento ou de 

implantação ou da cércea;-------------------------------------------- 
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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 alteração 

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. No Regime jurídico de acesso e exercício de atividades de 

comércio, serviços e restauração – Decreto – Lei n.º 10/2015 de 16 de 

Janeiro------------------------------------------------------------- 

4.3.1. 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.------------ 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- De acordo com as plantas representativas das alterações 

pretendidas, verifica-se que não há aumento de área, relativamente a 

edificação existente. As alterações propostas são ao nível da 

funcionalidade do espaço interior, alteração de fachada e 

reorganização do espaço exterior, no que se refere aos lugares de 

estacionamento.----------------------------------------------------- 

5.2- O edifício a alterar, tem uma área bruta de construção de 2.011,45 

m2, distribuídos por 1 piso, r/chão. -------------------------------- 

5.3. A operação urbanística, consubstanciada, em obras de alteração 

de uma superfície 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 0,19 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- A edificação não altera o uso existente, para “superfície 

comercial”, o que se enquadra no disposto na alínea a), do n.º 2, do 

art.º 7, 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.------ 

5.5- A proposta apresentada, prevê uma reorganização do espaço 

exterior, no que diz respeito, aos lugares de estacionamento 

automóvel. Neste contexto, face ao uso previsto para o espaço 

(comércio) e à área bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o 

especificado na alínea d), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor 

Municipal 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 (logradouro) do seu prédio 148 lugares de 

estacionamento automóvel, o qual, é superior ao valor mínimo previsto 

naquela norma regulamentar.------------------------------------------ 

5.6 - 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 n.º 8, 

do art.º 20, do RJUE.------------------------------------------------ 
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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 autor do 

projeto acústico, 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 0,19 m2/m2, 

uma cércea de 8,35 metros e um número de pisos de 1.----------------- 

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- 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, 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.-------------------------------------------------------------- 

7.4- 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:------------------------------------------- 

8.1.1- Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, apresentado 

sob requerimento n.º 718/20.----------------------------------------- 

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, das obras de alteração de uma “superfície 

comercial”, da insígnia, “Lidl & Cia”.------------------------------- 

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 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 AVAC;------------------------------------------------------ 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE --

21.04.2020.--------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e sou a propor que superiormente seja proferido competente 

despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adotar uma deliberação 

conducente à aprovação do projeto de arquitetura referente à operação 

urbanística em presença (alteração/ampliação de uma superfície 

comercial, com Alvará de Obras de Construção n.º 426/06), nos termos 

e para os efeitos preconizados no item “8-Proposta de Decisão”, deste 

documento.---------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 21.04.2017.----------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.18. CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM, PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE 

ARQUITETURA – PROCESSO N.º 249/20 – A.S. METAIS, FABRICO E LACAGEM, 

LDA. – PARQUE EMPRESARIAL DE CHAVES, PARCELA E1, FREGUESIA DE OUTEIRO 

SECO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA 

SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 22.04.2020. -------------------- 

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 698/20, referente ao processo n.º 

249/20, a firma, A.S. Metais – Fabrico e Lacagem, Lda, solicita, um 

pedido de licenciamento, com vista à aprovação de uma operação 

urbanística de edificação – consubstanciada em obras de construção24 

de um armazém, sito, na parcela E1, na unidade operativa 5 - Área de 

ampliação da Plataforma Logística, do Parque Empresarial de Chaves – 

Campo Queimado, freguesia de Outeiro Seco 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 15.895,85 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 3280-P e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 4567/20190729, da freguesia de Outeiro Seco.- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- A parcela de terreno, designada, por “Parcela E1”, resultou de 

uma operação de destaque, um prédio urbano, localizado no lugar do 

Campo Queimado, em concreto, na área de ampliação da Plataforma 

Logística de Chaves, de acordo com Informação n.º 17/SPMOT/2019, 

presente em reunião de Câmara datada de, 27 de Maio de 2019.--------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no anexo I, 

ponto I, n.º15 do ponto III da Portaria 113/2015 de 22 de Abril, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio; --------------- 

-Planta de localização à escala 1:2. 000;---------------------------- 

-Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000;------------ 

                                                           
24 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;--- 
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-Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano Diretor 

Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende executar 

a obra;------------------------------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Ficha de áreas/Quadro de medição;---------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra;--------------------------------- 

- Calendarização da execução 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; -------------------------- 

-Termo de responsabilidade do autor do projeto acústico;------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital;---------------------------------------------------- 

- Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil do 

técnico;------------------------------------------------------------ 

-Comprovativo da inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional;----------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico à escala de 1: 500;----------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1: 500;-------------------------- 

- Plantas à escala de 1:500, contendo as dimensões, áreas e usos de 

todos os compartimentos;--------------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:500;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:500;------------- 

- Pormenores de construção á escala 1:20;---------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

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.º4, do Dec.-Lei555/99 alterado pelo Dec.- 

Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro (doravante RJUE), por se tratar de 

obras de construção 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 as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 34 B, o prédio urbano, está inserido em solo de Classe 

2 – Espaços industriais, na área do Parque Empresarial de Chaves.---- 

4.2 – Na operação de destaque da unidade operativa 5 – área de 

ampliação da plataforma logística------------------------------------ 

4.2.1- Para a Parcela E1 (a destacar), constam as seguintes indicações, 

no quadro sinótico:-------------------------------------------------- 

- Área do lote = 15.895,85 m2;--------------------------------------- 

- Área de implantação máxima (65%) = 6.920,00 m2;-------------------- 

- Cércea máxima = 12,00 m-------------------------------------------- 

- Área bruta de construção máxima = 12.716,68 m2;-------------------- 

- Volume = 83.040,00m2; --------------------------------------------- 

- Área para efeitos do Ic(0,8m2/ m2) = 12.716,68 m2;------------------ 

- Número de pisos acima. c.s. = 2;----------------------------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 0;---------------------------------- 

- Utilização prevista =serviços, armazenamento, comércio e industria;- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O requerente propõe, para a parcela de terreno, os seguintes 

parâmetros urbanísticos:-------------------------------------------- 

- Área do lote = 15.895,85 m2;--------------------------------------- 

- Área de implantação = 6.920,00 m2;--------------------------------- 

- Cércea = 12,00 m--------------------------------------------------- 
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- Área bruta de construção = 6.920,00 m2;---------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 1;----------------------------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 0;---------------------------------- 

- Utilização prevista = armazém;------------------------------------- 

- Volume máximo = 83.040,00 m3;-------------------------------------- 

5.2- De acordo com a planta de implantação apresentada, a construção 

do imóvel, agora proposta, está de acordo com o disposto no art.º 29-

A, do P.D.M., onde dispõe que, as regras de uso, ocupação e 

transformação do solo aplicáveis ao Parque Empresarial (PEC) são as 

estabelecidas na Secção III, (Espaços Industriais Classe 2), do 

Capítulo II, cumulativamente com as estabelecidas no Anexo 5 e as 

definidas na operação de destaque identificada no anterior ponto 2, 

ou seja:------------------------------------------------------------ 

5.2.1- A parcela confronta numa extensão mínima de 20 metros com a 

estrada que delimita o espaço;--------------------------------------- 

5.2.2- Tem uma forma em planta que permite a inscrição de um retângulo 

com as dimensões de 20 m x 30 m, com o seu lado maior sobreposto á 

berma da referida via;----------------------------------------------- 

5.2.3- No interior da parcela existem espaços destinados ao movimento 

de cargas e descargas e ao estacionamento próprio com dimensão 

suficiente para que não seja prejudicada a normal fluência de tráfego 

nas vias públicas;--------------------------------------------------- 

5.2.4- Tem como alinhamento da fachada virada á via com que confronta 

a parcela o afastamento estabelecido para o local, o qual é inferior 

a 30 m, mas está, de acordo com a implantação preconizada no destaque;- 

5.2.5- Tem um afastamento mínimo de 5 metros às extremas da parcela;- 

5.3 - Face à tipologia do imóvel previsto (armazém) e à área bruta de 

construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na alínea e), 

do n.º 3, do art.º 12, do Plano Diretor Municipal, uma vez que 

contempla, no interior do seu prédio 77 lugares de estacionamento 

automóvel, o qual, é superior ao valor mínimo, previstos naquela norma 

regulamentar.------------------------------------------------------- 

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, cujos 

teores se mostram adequados.----------------------------------------- 

7 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

7.1- Considerando, que a proposta feita pelo requerente, cumpre os 

parâmetros urbanísticos, vertidos na operação de destaque, na unidade 

operativa 5 – área de ampliação da plataforma logística, os quais, 

tiveram como base, o estabelecido no artigo 29.º-A do Regulamento do 

PDM, onde dispõe, que as regras de uso, ocupação e transformação do 

solo aplicáveis ao Parque Empresarial (PEC) são as estabelecidas na 

Secção III, (Espaços Industriais Classe 2), do Capítulo II, 

cumulativamente com as estabelecidas no Anexo V, do referido diploma 

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

7.2- Considerando 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. ------------------------------------------- 

7.3- Findo o prazo referido no parágrafo 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;-- 
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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 requerimento n.º 698/20.----------------------------------------- 

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 do “armazém”:--------------------------------- 

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;------------------------------------ 

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 --

22.02.2020.--------------------------------------------------------- 

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. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 22.04.2020.------------------------------------------------ 

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS - RELATÓRIO 

FINAL - ADJUDICAÇÃO. ------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 112/2020, identificada em epígrafe, cujo 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2ª. Série, nº 36, de 20 de fevereiro de 2020 concurso 
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público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada “PO 

NORTE – Eficiência Energética do Bairro dos Aregos”. ---------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da 

empreitada à empresa “Anteros – Empreitadas, Sociedade de Construção 

e Obras Públicas, S.A.” pelo valor global de 1.430.007,00€ (Um milhão, 

quatrocentos e trinta Mil e sete Euros) IVA não incluído. ----------- 

Promoveu-se de imediato à respetiva audiência prévia escrita, e 

esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão, nenhum dos concorrentes apresentou, qualquer sugestão 

quanto ao sentido da decisão, conforme melhor se comprova pelo 

relatório final, documento que aqui se dá, por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. --------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo 

camarário que delibere no sentido de: ------------------------------- 

1.    Aprovação do relatório final da empreitada “PO NORTE – 

Eficiência Energética do Bairro dos Aregos”; ------------------------ 

2.   A adjudicação da empreitada à empresa, “Anteros – Empreitadas, 

Sociedade de Construção e Obras Públicas, S.A.”, da seguinte forma: - 

i)  Lote 1 - À empresa “Anteros – Empreitadas, Sociedade de Construção 

e Obras Públicas, S.A.” pelo valor de 674.441,00€ (Seiscentos e setenta 

e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um Euros) IVA não incluído, 

com um prazo de execução de 365 dias. ------------------------------- 

ii)  Lote 2 - À empresa “Anteros – Empreitadas, Sociedade de Construção 

e Obras Públicas, S.A.” pelo valor de 392.303,00€ (Trezentos e noventa 

e dois mil, trezentos e três Euros) IVA não incluído, com um prazo de 

execução de 300 dias. ----------------------------------------------- 

iii)  Lote 3 - À empresa “Anteros – Empreitadas, Sociedade de 

Construção e Obras Públicas, S.A.” pelo valor de 363.263,00€ 

(Trezentos e sessenta e três, duzentos e sessenta e três Euros) IVA 

não incluído, com um prazo de execução de 300 dias. ----------------- 

3.  O valor global da proposta é de 1.430.007,00€ (Um milhão, 

quatrocentos e trinta Mil e sete Euros), IVA não incluído e o prazo 

global de execução é de 365 dias, remetendo-se o mesmo relatório final 

à entidade competente para autorizar despesa, no caso, a Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

4. De salientar que o valor total da proposta (1.430.007,00 €) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo: 3.2.1. 0102/07010307 0104 

2020 I 2; ----------------------------------------------------------- 

5. Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do 

CCP, a nomeação da Sr.ª Eng.ª Amélia Rodrigues, como gestor do 

contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução do 

contrato e elaborar o relatório de avaliação no final de obra; ------ 

6.  A aprovação da minuta do contrato em anexo, nos termos das 

disposições combinadas previstas na alínea d) do nº 2 do artigo 77º e 

do nº 1 do artigo 98º do CCP; --------------------------------------- 

7. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, se remeta o procedimento ao Gabinete de Notariado e 

Expropriações, com vista à celebração do respetivo contrato com o 

adjudicatário. ----------------------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 14 de abril de 2020. --------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------- 
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Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato ---------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL ----------------------------------------------------- 

Aos 14 dias do mês de abril 2020, na Divisão de obras Públicas, reuniu 

o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído pelos 

seguintes membros: -------------------------------------------------- 

- Presidente – Vítor Joaquim Fernandes Pereira, Técnico Superior da 

Divisão de Obras Públicas; ------------------------------------------ 

- 1.º Vogal – Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Técnica Superior 

da Divisão de Obras Públicas; --------------------------------------- 

- 2.º Vogal – Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Técnico Superior 

da Divisão de Obras Públicas; --------------------------------------- 

com o fim de tornar definitivo o relatório preliminar – sentido de 

adjudicação, no sentido de permitir a prática do ato adjudicatório, 

no âmbito do presente procedimento. --------------------------------- 

No passado dia 03 de abril procedeu-se á notificação do projecto de 

decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedidos 3 dias para 

se pronunciarem sobre o mesmo --------------------------------------- 

Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos concorrentes 

apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da decisão. ---------- 

Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte: ---------------- 

Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação, o sentido de 

adjudicação exposto no relatório preliminar – adjudicação da 

empreitada “PO NORTE – Eficiência energética do Bairro dos Aregos” da 

seguinte forma: ----------------------------------------------------- 

i)  Lote 1 - À empresa “Anteros – Empreitadas, Sociedade de Construção 

e Obras Públicas, S.A.” pelo valor de 674.441,00€ (Seiscentos e setenta 

e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um Euros) IVA não incluído, 

com um prazo de execução de 365 dias. ------------------------------- 

ii)  Lote 2 - À empresa “Anteros – Empreitadas, Sociedade de Construção 

e Obras Públicas, S.A.” pelo valor de 392.303,00€ (Trezentos e noventa 

e dois mil, trezentos e três Euros) IVA não incluído, com um prazo de 

execução de 300 dias. ----------------------------------------------- 

iii)  Lote 3 - À empresa “Anteros – Empreitadas, Sociedade de 

Construção e Obras Públicas, S.A.” pelo valor de 363.263,00€ 

(Trezentos e sessenta e três, duzentos e sessenta e três Euros) IVA 

não incluído, com um prazo de execução de 300 dias. ----------------- 

O valor global da proposta é de 1.430.007,00€ (Um milhão, quatrocentos 

e trinta Mil e sete Euros), Iva não incluído e o prazo global é de 365 

dias – relatório final – à entidade competente para autorizar despesa, 

no caso, a Câmara Municipal; ---------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai 

ser assinado pelos membros do júri. --------------------------------- 

O Júri -------------------------------------------------------------- 

O Presidente -------------------------------------------------------- 

Vítor Joaquim Fernandes Pereira ------------------------------------- 

Os Vogais ----------------------------------------------------------- 

Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra ----------------------------- 

Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues --------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “PO NORTE – EFICIÊNCIA 

DO BAIRRO DOS AREGOS” – LOTES 1, 2 E 3. ----------------------------- 

No dia … de …… de 2020, nesta cidade de Chaves, no Edifício dos Paços 

do Concelho, celebram o presente contrato de execução de empreitada 

pelo preço contratual global de € 1 430 007,00 (um milhão, quatrocentos 
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e trinta mil e sete euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 

nos termos do disposto no Código dos Contratos Públicos: ----------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público Nº 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho 

de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

Praça de Camões, em Chaves. ----------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO 

E OBRAS PÚBLICAS, S.A., com sede na ……………, Pessoa Coletiva nº …………, 

com o mesmo número de matricula na Conservatória do Registo Comercial 

de ……., titular do Alvará de Construção nº ……… - PUB, com o capital 

social de ………. euros, legalmente representada por ……………, (estado 

civil), natural da freguesia ……., concelho de …………., residente na 

………….. titular do cartão de cidadão n.º ………, válido até ………, emitido 

pelas entidades competentes da Republica Portuguesa na qualidade de 

…….., conforme poderes constantes na ………., documento que fica 

arquivado em anexo ao presente contrato. ----------------------------

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a execução da empreitada “PO 

NORTE – Eficiência Energética do Bairro dos Aregos” – Lotes 1, 2 e 3 

- pelo preço global de € 1 430 007,00 (um milhão, quatrocentos e trinta 

mil e sete euros), que não inclui o IVA à taxa legal em vigor. ------ 

2. A presente empreitada, foi adjudicada e aprovada a respetiva minuta 

do contrato pelo primeiro contratante ao segundo contratante, por 

deliberação camarária do dia …/…/2020, em conformidade com o Projeto 

de Execução, Programa de Procedimento, Caderno de Encargos, Plano de 

Segurança e Saúde, Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição, desta empreitada, devidamente aprovados por 

deliberação camarária do dia …/…/20…, nos termos da proposta 

apresentada pelo segundo contratante, bem como lista de preços 

unitários a ela anexa, documentos que aqui se dão por integralmente 

reproduzidos e que ficam arquivados junto do presente contrato. ----- 

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

(Lotes e prazos de execução) --------------------------------------- 

A presente empreitada é constituída por três lotes: ---------------- 

- Lote 1 – corresponde aos blocos 1 e 4, adjudicada pelo valor de 

674.441,00 € (seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e 

quarenta e um euros), com um prazo de execução de 365 dias. --------- 

- Lote 2 – corresponde aos blocos 2 e 3, adjudicada pelo valor de 

392.303,00 € (trezentos e noventa e dois mil, trezentos e três euros), 

com um prazo de execução de 300 dias. ------------------------------- 

- Lote 3 – corresponde ao bloco 5, adjudicada pelo valor de 363.263,00 

€ (trezentos e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e três euros), 

com um prazo de execução de 300 dias. ------------------------------- 

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

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------ 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da data do auto de 

consignação dos trabalhos, que deverá ser celebrado no prazo máximo 

de trinta dias, a contar da data da assinatura do presente contrato, 

assumindo o segundo contratante o compromisso de ter a empreitada 

totalmente concluída dentro do citado prazo. ------------------------ 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 
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e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 

consignação, nos termos e para os efeitos previstos no nº1, do Artigo 

362º, do CCP. ------------------------------------------------------- 

3. A produção de efeitos do presente contrato terá inicio após a 

obtenção do visto do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 4, do artigo 

45º da LOPTC, na redação da Lei n.º 61/2011 de 7 de Dezembro. ------- 

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

(Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

estruturais; ------------------------------------------------------- 

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

não estruturais ou instalações técnicas; ---------------------------- 

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à 

obra, mas dela autonomizáveis. -------------------------------------- 

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de 

garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 

a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ---- 

3. Excetuam-se do disposto no nº1 as substituições e os trabalhos de 

conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e 

depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que 

se destina. --------------------------------------------------------- 

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

(Pagamentos) ------------------------------------------------------- 

1 – Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma 

periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições 

mensais a realizar de acordo com a Cláusula 26ª do Caderno de Encargos 

da empreitada objeto do presente contrato, bem como na Cláusula 32ª 

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

2 – Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a 

apresentação da respetiva fatura. ----------------------------------- 

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

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------ 

1 – A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração 

dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 

durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto 

do Decreto-Lei nº 6/2004, de 6 de janeiro. -------------------------- 

2 – A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo F… – ……. – 

publicada no despacho n.º …… (2ª série), de ……. --------------------- 

3 – Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem 

da revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

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

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1 - A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 

do segundo contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento nas rubricas com a seguinte classificação: 

Económica: …….; CAB nº ……./2019, de ……….; -------------------------- 

2 – Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso 

Nº ………, de ………. em cumprimento do disposto no nº2, do artigo 9º e nº3, 

do artigo 5º, ambos da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro e artigo 7º, 

nº3, alínea c) do D.L. nº 127/2012, de 21 de junho. ---------------- 

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

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 
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Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária Nº ……. 

emitida pelo ………….., no passado dia… de ………. de 2020, no valor de € 

71 500,35 (setenta e um mil, quinhentos euros e trinta e cinco 

cêntimos), correspondendo a 5% do valor dos trabalhos objeto do 

presente contrato. -------------------------------------------------- 

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

Designação do Gestor do Contrato ----------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, o …………, da Divisão de 

Obras Públicas, mediante deliberação camarária do passado dia….. de 

…… de 2020, com a função de acompanhar permanentemente a execução do 

contrato e elaborar o relatório de avaliação, no final da obra. ---- 

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

(Foro Competente) -------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------ 

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

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 

1 – Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 

as expressas no contrato, no Caderno de Encargos, Plano de Segurança 

e Saúde, Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição, e na proposta que foi apresentada pelo segundo contratante. 

2 – Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de 

encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo 

contratante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos 

do disposto nº6, do artigo 96º, do CCP. ----------------------------- 

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

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 18/2008, de 29 de janeiro, e na restante legislação aplicável. --- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1 – Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas; ------------------------------- 

2 – O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação do executivo camarário do passado dia 

…/…/20…; ----------------------------------------------------------- 

3 - O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi adjudicado por deliberação do executivo camarário do passado dia 

…/…/2020; ----------------------------------------------------------  

4 – A minuta do presente contrato foi aprovada por deliberação do 

executivo camarário do passado dia …/…/2020; ------------------------ 

5 – Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 

contrato; ---------------------------------------------------------- 

6 – Foram apresentados pelo segundo outorgante: ……………………. ---------- 

O Primeiro Contratante:________ ------------------------------------ 

O Segundo Contratante: ________ ------------------------------------ 

Contrato nº …/20. --------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

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

2020.04.21. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

1.2. OBRAS COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUÍDAS NO PLANO DE AÇÃO DE 

MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CHAVES - APROVAÇÃO DA ANÁLISE DE 

ERROS -------------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 114/2020, identificada em epígrafe, cujo 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1 - O Executivo Camarário em sua reunião ordinária de 30 de março de 

2020, deliberou autorizar a abertura do procedimento identificado em 

epígrafe com vista à adjudicação da empreitada em causa. ------------ 

2 - Na fase correspondente à apresentação por parte dos interessados 

no concurso de listas de erros e omissões e pedidos de esclarecimentos 

veio, a empresa Escavações e Terraplanagens do Barroso, Lda. 

apresentado proceder à apresentação da sua reclamação. -------------- 

3 - Após análise das referidas listas, foram obtidas as conclusões 

exaradas em documento anexo e que aqui se dá por integralmente 

reproduzido. ------------------------------------------------------- 

4 - Nos termos do exposto na alínea b) do nº 5 do artigo 50º do Código 

dos Contratos Públicos, o órgão competente para a decisão de contratar 

deve pronunciar-se sobre as listas de erros e omissões e pedidos de 

esclarecimentos apresentados, até ao segundo terço do prazo fixado 

para a apresentação das propostas, ou seja, no caso do presente 

procedimento, até ao dia 20 de março. ------------------------------- 

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

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) A aceitação da resposta às litas de erros e omissões apresentadas, 

anexando-se a este documento a análise do Júri do Concurso. De 

salientar que não há lugar à alteração do preço base do concurso; --- 

b) Que, dado que o presente documento apenas poderá ser presente na 

reunião ordinária de Câmara que se realiza no próximo dia 27 de abril, 

e de modo a não ultrapassar o período previsto na alínea b) do n.º 5 

do artigo 50 do CCP, já que o contrário obrigaria à prorrogação do 

prazo de apresentação das propostas, o que, por sua vez, acarretaria 

constrangimentos para o município, o Sr. Presidente da Câmara, aprove 

a análise da lista de erros e omissões apresentada. ----------------- 

c) Seja submetido o seu ato a ratificação do órgão Executivo 

Municipal, na sua reunião ordinária de 27 de abril de 2020, nos termos 

do disposto no n.º 3 do artigo 35, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, dado tratar-se de uma situação excecional e urgente e 

não ser possível reunir extraordinariamente a Câmara. --------------- 

d) Nos termos do nº8 do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos, 

que sejam notificados os interessados, através da plataforma 

eletrónica do Município de Chaves (www.vortalgov.pt), do teor da 

presente decisão. --------------------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 17 de abril de 2020 ---------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Amélia Rodrigues) -------------------------------------------------- 

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

2020.04.17. -------------------------------------------------------- 

Aprovo a proposta infra, nos precisos termos técnicos em que se 

encontra formulada. À Reunião do executivo municipal para efeitos de 

ratificação. ------------------------------------------------------- 
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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. ----------------------------------------------------------- 

 

 

1.3. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA INSTALAÇÃO 

DE CENTRO MULTIUSOS (PARU 2.13) – APROVAÇÃO DE SUBEMPREITEIRO ------- 

Foi presente a informação nº 117/2020, identificada em epígrafe, cujo 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo como 

objeto a adjudicação da empreitada “Reabilitação do edifício do 

Cineteatro de Chaves para Instalação de Centro Multiusos (PARU 2.13)”. 

2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 22 de julho de 2019, 

o Município de Chaves adjudicou à empresa “J. da Silva Faria, Lda.”, 

a execução da referida empreitada. ---------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas no dia 23 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.657.920,99€ (Um milhão, 

seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e vinte euros e noventa 

e nove cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 400 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 27 de dezembro de 2019. -------------- 

6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada 28 de novembro de 

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

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1 - A entidade executante vem, apresentar os contratos das seguintes 

empresas: ---------------------------------------------------------- 

- Artérias e Avenidas, Construção Civil, Lda ------------------------ 

- Grupnor, Elevadores de Portugal, Lda ------------------------------ 

Com vista a eventual aprovação do dono de obra para a sua admissão na 

qualidade de subempreiteiros, para a execução dos trabalhos de, 

respetivamente, carpintarias e fornecimento e montagem de elevadores 

2  - De acordo com as listas de quantidades, em anexo, que refletes 

os trabalhos a executar por estas empresa, o valor dos mesmos ascende 

à quantia ----------------------------------------------------------- 

i) Artérias e Avenidas, Construção Civil, Lda – 43.492,00€, o que 

representa 2,62% do valor do contrato; ------------------------------ 

ii) Grupnor, Elevadores de Portugal, Lda – 46.000,00€, o que representa 

2,77% do valor do contrato; ----------------------------------------- 

3 – A percentagem acumulada de trabalhos subempreitados até à data é 

de 11,79%. ---------------------------------------------------------- 

4 – Foram apresentados documentos relativos às empresas e aos 

trabalhadores, dos quais se destacam: ------------------------------- 

Empresas: - Alvará -------------------------------------------------- 

- Contrato ---------------------------------------------------------- 

- Seguros ----------------------------------------------------------- 

- Certidão Finanças ------------------------------------------------- 

- Certidão segurança Social ----------------------------------------- 

- Certidão permanente ----------------------------------------------- 

Trabalhadores: - EPI’s ---------------------------------------------- 

- Ficha Identificativa ---------------------------------------------- 

- Ficha Médica ------------------------------------------------------ 

- Registo de formações ---------------------------------------------- 
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5 – Os documentos encontram-se em conformidade e serão anexados ao 

PSS. --------------------------------------------------------------- 

6 - Da análise dos elementos apresentados, bem como do respetivo 

alvará, que se anexam, conclui-se que estes reúnem as condições 

preceituadas na cláusula 48º do Caderno de Encargos, nos artigos 383º 

e seguintes do CCP e na Lei 41/2015 de 3 de junho, com salvaguarda 

inclusive do somatório dos valores subcontratados se encontrarem 

dentro dos limites previstos no CCP. -------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto, ao abrigo dos referidos preceitos legais, propõe-se 

a aprovação do presente subempreiteiro. ----------------------------- 

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

Chaves, Divisão de Obras Públicas, 17 de abril de 2020 -------------- 

A Técnica responsável pela fiscalização da obra --------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.04.21. – 

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 

2020.04.21. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

1.4. REABILITAÇÃO DE UM EDIFÍCIO SITUADO NA MADALENA PARA CRIAÇÃO DE 

UM CENTRO DE CONVÍVIO – VISTORIA COM VISTA À RECEÇÃO DEFINITIVA ----- 

Foi presente a informação nº 118/2020, identificada em epígrafe, cujo 

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

1. Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2.ª Série, n.º 36 de 21 de fevereiro de 2011, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Reabilitação 

de um edifício situado na Madalena para a criação de um Centro de 

Convívio”. --------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 14 de abril de 2011, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras 

Públicas, S.A.”, a execução da referida empreitada. ----------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 24 de maio 

de 2011. ------------------------------------------------------------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 272.983,58€ (Duzentos e 

setenta e dois mil, novecentos e oitenta e três euros e cinquenta e 

oito cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 210 dias. ---------------------------- 

• O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 22 de junho de 2011. ------------------------------------ 

• Foi comunicado à entidade executante a aprovação do PSS, em 

07/07/2011. -------------------------------------------------------- 

• Foi aprovado em reunião de Câmara, realizada em 06/02/2012, uma 

prorrogação graciosa, ao prazo de execução da empreitada por 60 dias. 

5. A receção provisória data do dia 29 de agosto de 2012. ---------- 
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6. Foram aprovados trabalhos a menos no valor de 1.504,00€ (mil 

quinhentos e quatro euros), correspondendo a uma redução de 0,55€ do 

valor contratual. --------------------------------------------------- 

7. Para cumprimento das obrigações contratuais, o adjudicatário 

prestou, a favor do Dono de Obra, Seguro Caução Apólice nº 

0080.10.003083, emitido pela AXA Portugal, Companhia de Seguros S.A., 

em 9 de maio de 2011, no valor de 13.649,18€ (treze mil seiscentos e 

quarenta e nove euros e dezoito cêntimos), correspondendo a 5% do 

valor contratual e para reforço de caução, foi efetuada a retenção de 

5% do valor de cada auto de medição, no total de 13.573,98€. -------- 

2. Fundamentação --------------------------------------------------- 

1. A entidade executante através de ofício, que deu entrada nos 

serviços administrativos do município de Chaves com o registo nº2371 

em 15/03/2019, 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. Em resposta ao solicitado, foi efetuada uma vistoria aos trabalhos, 

no dia 17/04/2020, constatando-se que foram corrigidas as anomalias 

detetadas na vistoria efetuada no dia 16/07/2019, nomeadamente, 

retificação da pintura do pavimento em epoxi e retificação da escada 

exterior de emergência, pelo que os trabalhos que fazem parte da 

empreitada, encontram-se executados em conformidade com o estabelecido 

no caderno de encargos e demais elementos técnicos, estando assim em 

condições de serem recebidos definitivamente. ----------------------- 

3. A garantia para execução da obra, foi apresentada do seguinte modo:  
Valor do Contrato Seguro Caução Apólice nº 0080.10.003083 AXA Portugal 

272.983,58€ 13.649,18€ 

-------------------------------------------------------------------- 
Autos Valor do Autos Retenção nos autos (5%) 

1 5.170,00 € 258,50€ 

2 3.830,50€ 191,53€ 

3 11.629,00€ 581,45€ 

4 26.029,26€ 1.301,46€ 

5 16.756,03€ 837,80€ 

6 27.077,88€ 1.353,89€ 

7 21.359,66€ 1.067,98€ 

8 12.756,72€ 637,84€ 

9 6.960,70€ 348,04€ 

10 28.746,42€ 1.437,32€ 

11 111.633,41€ 5.558,17€ 

TOTAL 271.479,58 € 13.573,98 € 

   

Valor do Contrato Trabalhos a menos 

272.983,58 € 1.504,00€ 

3. 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: ---------------------------------------------------- 
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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 por parte 

do Órgão Executivo, sejam extintas as respetivas garantias bancárias: 

i) Seguro Caução Apólice nº 0080.10.003083, emitido pela AXA Portugal, 

Companhia de Seguros S.A., em 9 de maio de 2011, no valor de 

13.649,18€; -------------------------------------------------------- 

ii) seja restituído o valor retido, remetendo-se cópia da presente 

informação à Divisão de Gestão Financeira, com a finalidade de 

reembolsar a entidade executante no montante de 13.573,98€. --------- 

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

Divisão de Obras Publicas, 20 de abril de 2020 ---------------------- 

A técnica Superior -------------------------------------------------- 

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

Em Anexo: Auto de vistoria ------------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.04.21. – 

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 

2020.04.21. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

1.5. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E 

PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA 

DOS ALIADOS (PAMUS 7) – PRORROGAÇÃO GRACIOSA DO PRAZO DE EXECUÇÃO --- 

Foi presente a informação nº 123/2020, identificada em epígrafe, cujo 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves abriu concurso, tendo como objeto a 

adjudicação da empreitada “Largo do Terreiro da Cavalaria – 

Remodelação Funcional e Paisagística (PARU 5 – Intervenção 2.5) e 

Requalificação da Av. dos Aliados (PAMUS 7) ------------------------- 

2. De harmonia com deliberação camarária do dia 21 de janeiro de 

2019, o Município de Chaves adjudicou à empresa “ASG, Construções & 

Granitos, Lda ”, a execução da referida empreitada. ----------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, 14 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 774.832,27€ (Setecentos e 

setenta e quatro mil, oitocentos e trinta e dois euros e vinte e sete 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

 Prazo de execução da obra: 240 dias. -------------------------- 

5. O auto de consignação é de 15 de fevereiro de 2019. ----------- 

6. A comunicação da aprovação do Plano de saúde e Segurança no 

trabalho é de 13 de fevereiro de 2019 ------------------------------- 

7. A obra foi ainda objeto de um contrato adicional relativo a erros 

e omissões do projeto no valor de 44.648,00€, com um prazo de execução 

de 60 dias. --------------------------------------------------------- 
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8. Foi concedida uma prorrogação de prazo, até ao dia 13 de março de 

2020, para a conclusão dos trabalhos, devido a constrangimentos vários 

ao nível das infraestruturas subterrâneas e às condições atmosféricas 

que não permitiram executar os trabalhos no ritmo adequado. --------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1 – Nos últimos meses, coincidentes com a estação do Inverno, as 

temperaturas baixas e a pluviosidade acima da média, não permitiram 

que o ritmo dos trabalhos aumentasse, relativamente ao que vinha a ser 

executado e impediram também a realização de determinados trabalhos 

que não podiam ser executados sob tais condições, designadamente 

pavimentação, execução de passadeiras e arranjos paisagísticos, entre 

outros. ------------------------------------------------------------ 

2 – Paralelamente, a empresa tomou medidas de contingência, tendo 

reduzido o número de trabalhadores, de modo a evitar aglomerações, e 

as empresas fornecedoras de materiais, encontram-se com a sua 

atividade reduzida, tornando-se neste momento difícil receber os 

materiais e equipamentos necessários à conclusão da obra. ----------- 

3 – Encontrando-se, atualmente, realizados todos os trabalhos de 

infraestruturas nos arruamentos e encontrando-se em falta apenas os 

trabalhos no jardim que consistem no fornecimento e colocação de 

mobiliário urbano e plantações e sementeiras, bem como na execução de 

elementos decorativos, e também a pavimentação (que será realizada de 

imediato, logo que o período de chuva abrande), podemos considerar que 

a obra se encontra em fase de conclusão, o que ocorrerá quando os 

constrangimentos assinalados cessem. -------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

1 – Face ao exposto, tendo em consideração que os trabalhos se 

encontram em fase de conclusão e dadas as circunstâncias expostas, 

propõe-se uma prorrogação graciosa do prazo de execução da obra, não 

havendo aqui direito à revisão de preços, até ao dia 30 de junho de 

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

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

Chaves, Divisão de Obras Públicas, 12 de março de 2020 -------------- 

A Técnica responsável pela fiscalização da obra --------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.03.12. – 

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 

2020.03.12. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.6. REABILITAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO JARDIM DO TABOLADO - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 03/DOP/2020 ---------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 03/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, VIPECA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., no valor de 26.103,70 €, 

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 

2020.04.21. -------------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 26.103,70 

(Vinte e seis mil, cento e três euros e setenta cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.7. LOTEAMENTO COM ALVARÁ Nº 1/06 – FERNANDO DIAS - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº 09/DOP/2020 ------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 09/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JOSÉ MOREIRA FERNANDES E FOLHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL 

E OBRAS PÚBLICAS, no valor de 50.520,23 €, 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 

2020.04.21. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 50.520,23 

(Cinquenta mil, quinhentos e vinte euros e vinte e três cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.8. CONSTRUÇÃO DE CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES (PAMUS 4) - AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 04/DOP/2020 ------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 04/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 48.739,43 €, 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 

2020.04.21. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 48.739,43 

(Quarenta e oito mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e 

três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

 

1.9. QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA MARGEM DIREITA, ENTRE O JARDIM 

DO TABOLADO E A PONTE DE SÃO ROQUE - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 11/DOP/2020 - 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 11/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 9.867,38 €, 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 

2020.04.21. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 9.867,38 

(Nove mil, oitocentos e sessenta e sete euros e trinta e oito 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.10. LOTES 9 E 13 – REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA TENENTE VALADIM (PAMUS 

1.6) E AVENIDA DE SANTO AMARO (PAMUS 1.7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

03/DOP/2020 - (ÁGUA) ------------------------------------------------ 
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Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 03/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 8.203,81 €, IVA incluído, que se dá aqui 

por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. -------- 

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

2020.04.21. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 8.203,81 

(Oito mil, duzentos e três euros e oitenta e um cêntimo), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.11. LOTES 9 E 13 – REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA TENENTE VALADIM (PAMUS 

1.6) E AVENIDA DE SANTO AMARO (PAMUS 1.7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

04/DOP/2020 - (TRABALHOS ELEGÍVEIS) --------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 04/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 31.064,77 €, 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 

2020.04.21. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 31.064,77 

(Trinta e um mil e sessenta e quatro euros e setenta e sete cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.12. LOTES 9 E 13 – REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA TENENTE VALADIM (PAMUS 

1.6) E AVENIDA DE SANTO AMARO (PAMUS 1.7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

05/DOP/2020 - (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) -----------------------------  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 05/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 31.194,18 €, 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 

2020.04.21. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 31.194,18 

(Trinta e um mil, cento e noventa e quatro euros e dezoito cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 
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VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESÍDUOS 

 

 

1. INVOCAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DIVIDAS. RICARDINA ROSA ALVES PIRES 

SANTOS. INFORMAÇÃO Nº105/DAR/2020. ---------------------------------- 

Foi presente a informação nº105/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 nº1/2020, datado do pretérito 

dia 02/01/2020, Ricardina Rosa Alves Pires Santos apresentou 

prescrição de dívida. ----------------------------------------------- 

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

2.DO DIREITO: ------------------------------------------------------- 

a.Da prescrição de dívidas relativas a consumos de água ------------- 

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.  De acordo com o quadro A anexo pode-se verificar que as 

faturas em causa estão todas prescritas no valor de de 1503,93 euros.- 

As faturas do quadro B anexo, encontram-se em execução fiscal mas já 

prescreveram, porque a certidão de dívida referente à execução fiscal 

não emitida dentro dos seis meses após a emissão da fatura, de acordo 

com com o disposto no nº1, do art.48, da Lei Geral Tributária, aprovada 

pelo Decreto Lei nº398/98, de 17 de Dezembro e ulteriores alterações, 

O valor da dívida em causa é de 79,49€, ao qual acresce o valor da 

execução fiscal. ---------------------------------------------------- 

3. PROPOSTAS:------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de deliberação:-------------- 

prescrição das dívidas referentes às faturas indicadas no quadro A 

anexo, no valor de 1503,93 euros de acordo com o disposto no nº1 do 

artigo 10º, da Lei nº23/96, de 26 de Julho e ulteriores alterações. - 

prescrição das dívidas referentes às faturas indicadas no quadro B 

anexo, no valor de 79,49 euros atendendo a que a certidão de dívida 

referente às execuções fiscais foi emitida fora do prazo dos seis 

meses após a emissão da fatura.-------------------------------------- 

b.Sequencialmente, dever-se-á dar 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, em vista 

a que os mesmos encetem as diligências tendentes à operacionalização 

de tal deliberação;-------------------------------------------------- 

c.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, à Divisão de Águas e Resíduos, responsável pelo processo.- 

Chaves, 27 de março de 2020.----------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 
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no uso de competências delegadas------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

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

                              QUADRO A 

FATURAS PRESCRITAS SEM EXECUÇÕES 

NºFatura Data Emissão 
Data Certidão de 

Divida 
Valor 

79 071 106 006 854 13/11/2007   24,88 € 

79071206005008 11/12/2007   47,91 € 

79 080 206 005 339 12/07/2008   31,45 € 

79 080 306 005 972 12/03/2008   40,23 € 

79 080 406 005 961 09/04/2008   33,49 € 

79 080 606 006 274 11/06/2008   29,34 € 

79 080 706 006 468 09/07/2008   43,19 € 

79 080 806 007 289 11/08/2008   39,03 € 

79 080 906 006 989 09/09/2008   70,90 € 

79 081 006 006 571 09/10/2008   41,80 € 

79 081 106 007 640 11/11/2008   62,59 € 

79 081 206 006 942 10,12/2008   45,96 € 

79 090 106 006 387 12/01/2009   36,26 € 

79 090 206 006 744 10/02/2009   47,35 € 

79 090 306 007 952 10/03/2009   50,12 € 

79 090 406 006 059 09/04/2009   47,35 € 

79 090 512 006 596 12/05/2009   80,60 € 

79 090 612 004 657 09/06/2009   47,35 € 

79 090 712 004 765 10/07/2009   81,98 € 

79 090 812 004 993 11/08/2009   62,59 € 

79 090 912 006 046 09/09/2009   57,05 € 

79 091 012 004 718 12/10/2009   66,74 € 

79 091 112 005 821 10/11/2009   15,48 € 

79 091 212 004 638 11/01/2010   54,27 € 

79 100 121 003 757 13/01/2010   12,71 € 

79 100 217 003 223 10/02/2010   40,42 € 

79 100 319 005 658 10/03/2010   16,87 € 

79 100 419 005 014 12/04/2010   37,65 € 

79 100 519 004 646 11/05/2010   8,55 € 

79 100 621 001 266 09/06/2010   27,95 € 

79 100 719 002 929 12/07/2010   32,18 € 

79100812000430 10/08/2010   25,30 € 

79100919004612 09/09/2010   30,87 € 

79101019004406 12/10/2010   28,09 € 

79101121002222 10/11/2010   18,32 € 

79101219004355 10/12/2010   26,69 € 

79080506005921 09/05/2008   40,42 € 

  TOTAL: 1 503,93 € 
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  QUADRO B 

FATURAS COM EXECUÇÕES PRESCRITAS 

NºFatura Data Emissão 
Data Certidão de 

Divida 
Valor 

79110121001447 12/01/2011 30/12/2014 14,14 € 

79110201003176 11/02/2011 30/12/2014 28,90 € 

0791204/19005749 10/04/2012 30/12/2012 22,85 € 

0791205/18000769 10/05/2012 30/12/2012 13,60 € 

  TOTAL: 79,49 € 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 01.04.2020.------------------------------------------------ 

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 

 

 

1. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS 

EM AT, MT, BTE, BTN E IP DOS MUNICÍPIOS DE CHAVES, VILA POUCA DE 

AGUIAR, BOTICAS, RIBEIRA DE PENA, MONTALEGRE, VALPAÇOS E AMAT. 

APROVAÇÃO DA ADENDA AO CONTRATO. INFORMAÇÃO Nº3/SC/2020. ------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ------------------------------------ 

- Considerando que, no pretérito dia 8 de março de 2018, a Câmara 

Municipal de Chaves, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração 

de protocolo para constituição de agrupamento de entidades 

adjudicantes, com vista ao lançamento de um único procedimento por 

concurso público denominado “Concurso público para fornecimento de 

energia elétrica para as instalações alimentadas em AT, MT, BTE, BTN 

e IP” e que teve por objeto a alimentação das instalações alimentadas 

em alta tensão, média tensão, baixa tensão especial, baixa tensão 

normal e iluminação pública dos Municípios de Boticas, Chaves, 

Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e a AMAT 

– Associação de Municípios do Alto Tâmega; -------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 4º do referido 

protocolo, foi designada, como representante do agrupamento, a AMAT - 

Associação de Municípios do Alto Tâmega, para efeitos de condução do 

procedimento de formação do contrato; ------------------------------- 

- Considerando que, no pretérito dia 22 de março de 2018, a Câmara 

Municipal de Chaves aprovou as peças do referido procedimento de 

formação de contrato, bem como a realização da despesa em causa; ---- 

- Considerando que, no passado dia 30 de abril de 2018, a Assembleia 

Municipal, em sua sessão ordinária, aprovou, por unanimidade, a 

assunção do compromisso plurianual em questão; ---------------------- 
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- Considerando que, nos termos do disposto no n.º5 do artigo 47.º do 

CCP (Código dos Contratos Públicos), a AMAT não fixou preço base no 

caderno de encargos, uma vez que o procedimento permitia a celebração 

de um contrato de qualquer valor e o órgão competente para a decisão 

de contratar não estava sujeito a limites máximos de autorização de 

despesa; ----------------------------------------------------------- 

- Considerando que, a AMAT enviou, ao Município de Chaves e aos 

restantes Municípios que compõem o agrupamento de entidades 

adjudicantes, o relatório final elaborado pelo júri responsável pela 

condução do presente procedimento, propondo a adjudicação ao 

concorrente “EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A”, pelo 

valor de 3.339.728,10€ (três milhões, trezentos e trinta e nove mil, 

setecentos e vinte e oito euros e dez cêntimos), para os consumos de 

energia estimados para 24 meses; ------------------------------------ 

- Considerando que, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 73.º do 

CCP, a Câmara Municipal de Chaves, adjudicou, no passado dia 28 de 

junho de 2018, o fornecimento de energia elétrica às instalações 

alimentadas em AT, MT, BTE, BTN e IP do Município de Chaves, pelo 

valor acima indicado, para o período de 24 meses; ------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 98.º do 

CCP, a Câmara Municipal de Chaves, em sua reunião ordinária, datada 

do pretérito dia 28 de junho de 2018, aprovou a minuta do referido 

contrato; ---------------------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 104.º do CCP, o 

Município de Chaves celebrou, no passado dia 11 de julho de 2018, o 

contrato de fornecimento de energia elétrica com a empresa “EDP 

Comercial – Comercialização de Energia, S.A”, pelo valor de 

3.339.728,10€ (três milhões, trezentos e trinta e nove mil, setecentos 

e vinte e oito euros e dez cêntimos), para os consumos de energia 

estimados para 24 meses, de acordo com a minuta e relatório final do 

júri responsável pela condução do procedimento; --------------------- 

- Considerando que, nos termos do exposto nos n.º3 e 4 da cláusula 4.ª 

do referido contrato, está previsto que o contrato tem a vigência de 

24 meses, a contar da data da sua entrada em vigor, e renovar-se-á 

automaticamente, por um único período de 12 meses, até ao limite máximo 

de 36 meses, no cômputo total, salvo se alguma das partes contratantes 

não pretender a sua renovação; -------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do exposto no n.º4 da cláusula 4.ª do 

referido contrato, o Município de Chaves pretende renovar, por um 

único período de 12 meses, o contrato de fornecimento de energia 

elétrica às instalações do Município de Chaves; --------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto nos n.º1 e 2 do artigo 97.º 

do CCP, o preço contratual a pagar, pela entidade adjudicante, deve 

incluir o preço pela execução de todas as prestações objeto do contrato 

na sequência de qualquer prorrogação contratualmente prevista, 

expressa ou tácita, do respetivo prazo. ----------------------------- 

2. Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) Que o Órgão Executivo Municipal, nos termos do disposto no n.º4 

da cláusula 4.ª do referido contrato, autorize a renovação do contrato, 

bem como a realização da despesa em causa, conforme adenda ao contrato, 

em anexo, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do artigo 18º do 

Decreto-Lei nº197/99 de 8 de junho; --------------------------------- 

b) Que o Órgão Executivo Municipal aprove a adenda ao contrato 

celebrado entre o Município de Chaves e a empresa “EDP Comercial – 

Comercialização de Energia, S.A.”, referente ao fornecimento de 

energia elétrica; --------------------------------------------------- 
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c) Caso a presente proposta seja aprovada pelo Órgão Executivo 

Municipal, que, nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 

6º da lei 8/2012 de 21 de fevereiro, e ulteriores alterações, seja 

sancionada, pelo Órgão Deliberativo Municipal, a assunção do presente 

compromisso plurianual; --------------------------------------------- 

d) Nos termos do disposto no n.º4 do artigo 89.º do CCP, caso a 

presente proposta seja aprovada pelos respetivos Órgãos Competentes, 

que seja notificada a empresa “EDP Comercial – Comercialização de 

Energia, S.A” para apresentar o reforço da caução, no valor de 

83.493,20€ (oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e três euros e 

vinte cêntimos); ---------------------------------------------------- 

e) Por último, caso a presente proposta seja aprovada pelos 

respetivos Órgãos Competentes, que seja publicitada, no portal dos 

contratos públicos (base.gov), a adenda ao contrato, em anexo; ------ 

f) A adenda ao contrato do fornecimento de energia elétrica tem 

cabimento orçamental e fundo disponível nas rubricas 02020102 e 

02012101, conforme informações de cabimento e compromisso em anexo. - 

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

Chaves, 20 de abril de 2020 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, em regime de mobilidade ------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

Em anexo: Adenda ao contrato ---------------------------------------- 

Informações de cabimento e compromisso ------------------------------ 

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

MINUTA DA ADENDA AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. -- 

 No passado dia 11 de julho de 2018, foi outorgado entre o Município 

de Chaves e a EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A., um 

Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica, pelo valor global 

estimado de 3.339.728,10 € (três milhões, trezentos e trinta e nove 

mil, setecentos e vinte e oito euros e dez cêntimos), com um prazo de 

execução de 24 meses, o qual veio a ser registado nos serviços 

municipais sob o nº 25/2018; --------------------------------------- 

 Esta prestação de serviços, foi adjudicada por deliberação camarária 

do dia 28 de junho de 2018, tendo a repartição plurianual dos encargos 

financeiros sido autorizada por deliberação da Assembleia Municipal 

do dia 30 de abril de 2018; ---------------------------------------- 

 Considerando que, no ponto 3 e 4 cláusula 4.ª do contrato sob a 

epígrafe “Duração” se encontra previsto o seguinte: ----------------  

 “3. O presente Contrato tem a vigência de 24 (vinte e quatro) meses, 

a contar da data da sua entrada em vigor, sem prejuízo das obrigações 

acessórias que devam perdurar para além da sua cessação. ----------- 

4. O presente Contrato renovar-se-á automaticamente, por um único 

período de 12 (doze) meses, até ao limite máximo de 36 (trinta e seis) 

meses …”; ---------------------------------------------------------- 

 Considerando que, em sede de aprovação das peças do procedimento 

e respetivo clausulado – reunião do executivo camarário de 22.03.2018 

– e sessão da Assembleia Municipal de 30.04.2018 -, o prazo de vigência 

fixado para o contrato e os respetivos cabimento e compromisso 

abrangem, apenas, 24 meses, e não o período de renovação elencado de 

12 meses, ou seja, a duração máxima do contrato; -------------------- 

 Considerando que a caução prestada, pela EDP Comercial, S.A.,  

mediante a Declaração de Seguro Caução nº 201807004, Apólice 

CA30003415, emitida pela Fidelidade Companhia de Seguros, S.A., em 04 

de julho de 2018, no valor 166.986,41 € (cento e sessenta e seis mil, 

novecentos e oitenta e seis euros e quarenta e um cêntimos), 
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corresponde a 5% do valor objeto do contrato celebrado, tendo por 

referência o prazo de vigência de 24 meses; ------------------------- 

Assim, no dia … de ………. de 2020, ----------------------------------- 

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

Como primeiro contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501205551, 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

Praça de Camões, em Chaves; ---------------------------------------- 

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

Como segundo contratante, EDP COMERCIAL – Comercialização de Energia, 

S.A., com sede na Avenida 24 de Julho, nº 12, 1249 – 300 Lisboa, com 

o número  de pessoa coletiva nº 503504564, e matricula na Conservatória 

do Registo Comercial …….., com o capital social de …… euros, neste ato 

legalmente representada por ………………, residente na ……………….., titular do 

Cartão do Cidadão nº …………., válido até …………., na qualidade de ….. da 

mencionada sociedade, conforme ……. junto ao processo. -------------- 

É celebrada a presente adenda ao contrato supra identificado, 

alterando o seu clausulado,  passando o ponto 1 da Cláusula 1.ª sob a 

epígrafe “Preço do Fornecimento de Energia”, aditando a Cláusula 4.ª 

– A, sob a epígrafe “Renovação do contrato”, passando a Cláusula 11.ª 

, sob a epígrafe “ Caução”,  e a Cláusula 19ª , sob a epígrafe 

“Disposições Gerais”, a terem a seguinte nova redação: ------------- 

“Cláusula 1.ª – Preço do Fornecimento de Energia” ------------------ 

1. O valor estimado da presente adenda é de 1.669.864,02 € (um milhão, 

seiscentos e sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro euros 

e dois cêntimos), correspondendo ao valor global estimado do contrato 

a 5.009.592,15 € (cinco milhões, nove mil, quinhentos e noventa e dois 

euros, e quinze cêntimos). ----------------------------------------- 

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

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

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

“Cláusula 4.ª – A” ------------------------------------------------- 

(Renovação do contrato) -------------------------------------------- 

Com a presente adenda, é renovado o contrato celebrado em 11 de julho 

de 2018, por um período de 12 meses, em conformidade com o previsto 

no ponto 4 da cláusula 4.ª, do aludido contrato, e no ponto 2 da 

cláusula 4.ª do Caderno de Encargos, e à luz do disposto no nº2 do 

artigo 97º do CCP. ------------------------------------------------- 

“Clausula 11.ª” ---------------------------------------------------- 

(Caução) ----------------------------------------------------------- 

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, a EDP 

Comercial prestou a favor do Município de Chaves, Garantia Bancária 

Nº …………., emitida pela …………., em … de ……. de 2020, no valor de 83.493,20 

€ (oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e três euros e vinte 

cêntimos), correspondendo a 5% do valor objeto da presente adenda ao 

contrato, com exclusão do Imposto sobre o Valor Acrescentado. ------ 

Cláusula 19ª. ------------------------------------------------------ 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1……; --------------------------------------------------------------- 

2…….; -------------------------------------------------------------- 

3. A repartição plurianual dos encargos relativos à presente a adenda 

foi autorizada por deliberação da Assembleia Municipal,  ….. ------- 

4. A prorrogação do prazo de vigência da presente prestação de serviços 

foi autorizada por deliberação camarária de …… ; ------------------- 
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5. A minuta da presente adenda ao contrato supra identificado, 

registado sob o nº 25/2018, foi aprovada por deliberação camarária de 

….. ---------------------------------------------------------------- 

6. Os encargos decorrentes da presente adenda ao contrato celebrado 

em …., registado nos serviços municipais sob o nº …..,  será suportado 

por conta das verbas inscritas no orçamento do Município, sob a rubrica 

orçamental com as classificações económicas: ……….., ………; Compromissos 

nºs: …./2020 de …/…/2020 e …/2020 de …/…/2020; ---------------------- 

Em tudo o mais mantém-se o clausulado do referido contrato. --------- 

O Primeiro Contratante: _________ ----------------------------------- 

O Segundo Contratante: __________ ----------------------------------- 

Contrato nº …./20. ------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS DE 

2020.04.21. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

2020.04.21. -------------------------------------------------------- 

À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

1.1. APROVAÇÃO DO MODELO DE ESTRUTURA ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CHAVES; 

DEFINIÇÃO DO NÚMERO MÁXIMO DE UNIDADES ORGÂNICAS FLEXÍVEIS; DEFINIÇÃO 

DO NÚMERO MÁXIMO DE UNIDADES ORGÂNICAS LIDERADAS POR TITULARES DE 

CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE TERCEIRO GRAU OU INFERIOR; 

ENQUADRAMENTO LEGAL: DECRETO-LEI N.º 305/2009, DE 23 DE OUTUBRO, E LEI 

N.º 49/2012, DE 29 DE AGOSTO AMBAS NA ATUAL REDAÇÃO; LEI N.º 75/2013, 

DE 12 DE SETEMBRO, NA ATUAL REDAÇÃO. PROPOSTA Nº 24/GAP/2020. ------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. A Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, veio determinar a 

obrigatoriedade de os municípios aprovarem a adequação das suas 

estruturas orgânicas às regras e critérios nela estabelecidos visando 

a simplificação e diminuição das estruturas e níveis decisórios e a 

existência de modelos flexíveis de funcionamento, apelando a uma 

racionalização dos serviços e à fixação de metodologias de trabalho 

transversais, potenciando uma maior e melhor comunicação, espírito de 

colaboração e partilha de entre serviços. --------------------------- 

2. O referido diploma legal tem vindo a ser objeto de várias 

modificações, consubstanciadas, especialmente, na concessão de uma 

maior autonomia aos municípios no que respeita à elaboração do modelo 

organizacional que considerem mais adequado, de modo a lograrem o 

cumprimento eficaz e eficiente do leque de atribuições que lhes estão 

legalmente cometidas, bem como na possibilidade de os órgãos 

municipais definirem todas e quaisquer condições sobre provimento e 

nomeação de cargos dirigentes ou equiparados na Administração Local.- 
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3. Por seu turno, e através do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, posteriormente atualizado por via da Lei n.º 71/2018, de 31 

de dezembro, o Governo instituiu um enquadramento jurídico regulador 

do funcionamento dos serviços autárquicos, no sentido de alcançar a 

sua melhor adaptação à atual realidade, resultante da evolução 

registada em décadas recentes, mormente, no sentido geral de uma maior 

autonomia administrativa e de um esforço de competências das 

Autarquias Locais. -------------------------------------------------- 

4. A estrutura e o funcionamento dos Serviços Municipais, assentes no 
diploma legal antes enunciado, orientam-se pelos princípios da unidade 

e eficácia da ação, da aproximação dos serviços aos cidadãos, da 

desburocratização, da racionalização de meios e da eficiência na 

afetação dos recursos públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa 

do serviço prestado e da garantia da participação dos cidadãos, bem 

como pelos demais princípios constitucionais aplicáveis à atividade 

administrativa e acolhidos no Código do Procedimento Administrativo.- 

5. Com efeito, a Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, diploma que 
aprovou o Orçamento de Estado para a ano de 2019, veio, por intermédio 

do seu artigo 344.º, alterar a previsão constante do artigo 5.º do 

Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de outubro, permitindo às câmaras 

municipais propor aos respetivos órgãos deliberativos a reestruturação 

dos seus serviços, nomeadamente na sequência de transferência de novas 

competências, nos termos da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e dos 

diplomas sectoriais a que se refere o n.º 1 do artigo 4.º da Lei, 

tendo em conta os recursos humanos e financeiros necessários à 

prossecução de novas competências. ---------------------------------- 

6. Sequencialmente, e tendo em conta a amplitude do processo de 

descentralização em curso, iniciado pela Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto, a qual marcou o arranque da reforma gradualista, que vem 

concretizar o propalado alargamento de competências  que permitirá aos 

Municípios a assunção de novas competências de uma forma faseada até 

2021, abrangendo as áreas da educação, ação social, saúde, proteção 

civil, cultura, património, habitação, áreas portuário-marítimas, 

praias, informação cadastral, gestão florestal e áreas protegidas, 

transportes e vias de comunicação, atendimento ao cidadão, 

policiamento, proteção e saúde animal, segurança dos alimentos, 

segurança contra incêndios, estacionamento, jogos de fortuna e azar e 

justiça, algumas das quais já obtiveram pronúncia favorável do 

Município de Chaves. ------------------------------------------------ 

7.  Neste enquadramento, torna-se premente conformar e adaptar a 

estrutura municipal num quadro de maior operacionalidade dos serviços 

autárquicos, dotando-a das ferramentas necessárias à prossecução dos 

valores da democracia local participativa, através da responsabilidade 

perante os cidadãos, bem como, do desenvolvimento económico 

sustentável, da coesão social e justiça distributiva, da humanização 

e dignificação das condições de vida, da responsabilidade ambiental, 

do cosmopolitismo e contemporaneidade cultural, da trasparência e da 

prestação permanente de contas, em integral respeito pelos princípios 

que norteiam a atividade administrativa municipal. ------------------ 

8. Sequencialmente, revela-se imprescindível imprimir uma nova 

dinâmica organizacional, assente numa lógica de trabalho em rede, no 

sentido de uniformizar e racionalizar os procedimentos nas diversas 

áreas de atuação municipal, pelo que importa consolidar o modelo de 

gestão organizacional do Município de Chaves, em função de uma nova 

capacidade de prestação de serviços à comunidade. ------------------- 

9. A nova estrutura organizacional, alicerçada em parâmetros de gestão 
e funcionamento rigorosos, conduzirá, por certo, em termos 
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preventivos, a uma melhor racionalização e otimização e originará, por 

consequência, maximização de respostas às solicitações dos munícipes, 

no âmbito das atribuições e competências atribuídas, por lei, ao 

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

10. Partindo destas premissas, a Organização Interna dos Serviços 

Municipais assenta, ao abrigo do disposto na alínea a), do n.º 1, do 

artigo 9.º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, no Modelo 

de Estrutura Hierarquizada25. --------------------------------------- 

II - Da atual estrutura organizacional do Município de Chaves, em 

vigor -------------------------------------------------------------- 

1. Atualmente, e à luz do Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais e estrutura organizacional em vigor, ambos objeto de 

revisão e publicados em Diário da República II série, n.º 71, em 10 

de abril de 2017, a organização dos serviços municipais assenta num 

modelo de estrutura hierarquizada, desenvolvido por uma estrutura 

nuclear, composta por: ---------------------------------------------- 

 Um (1) Departamento de Coordenação Geral; ----------------------- 

 Onze (11) Unidades Flexíveis de 2.º Grau; ----------------------- 

 Doze (12) Subunidades Orgânicas. -------------------------------- 

2. Face ao exposto no capítulo anterior, e sem descurar algumas 

debilidades funcionais, típicas de uma organização municipal, assente 

numa estrutura de serviços municipais, que encerra já alguma 

complexidade - quer pela sua própria dimensão funcional, quer pela 

natureza das matérias que exigem uma resposta técnica, administrativa 

e funcional dos serviços municipais que a integram - é inquestionável 

que o modelo organizacional vigente, face aos desafios assumidos pelas 

Autarquias Locais, carece de alguns ajustamentos por forma a garantir 

uma maior simplificação do procedimento decisório, tornando-o mais 

ágil e menos burocrático, determinando, direta e consequentemente, a 

necessidade de introduzir alterações à estrutura orgânica atualmente 

em vigor, tendo em vista dinamizar a atividade municipal. ----------- 

3. Desta forma, e tendo igualmente por suporte o relatório elaborado 
em sede de assessoria, prestada pela INOVA+, que se anexa à presente 

proposta (Anexo A), urge efetuar a devida avaliação ao modelo 

organizacional perfilhado até ao presente momento, com o objetivo de 

fortalecer as políticas públicas de descentralização e atribuições de 

competências. ------------------------------------------------------ 

III - Do número máximo de unidades orgânicas flexíveis e subunidades 

orgânicas: --------------------------------------------------------- 

1. Por força do disposto nas alíneas c) e d), do artigo 6.º, do 

Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, na atual redação, compete 

à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, definir o 

número máximo de unidades orgânicas flexíveis de 2.º grau e de 3.º 

grau, bem como o número máximo de subunidades orgânicas. ------------ 

2. Sendo certo que, uma vez definido o número máximo de unidades 

orgânicas flexíveis e de subunidades orgânicas, a sua criação compete, 

                                                           
25 O n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

outubro e ulteriores alterações, prevê que a estrutura hierarquizada 

é constituída por unidades organicas nucleares e flexiveis. Por sua 

vez, o n.º 1, do artigo 12.º, do retrocitado diploma legal, determina 

que a estrutura matricial é adotada sempre que as áreas operativas dos 

serviços se possam desenvolver essencialmente por projetos, devendo 

agrupar-se por núcleos de competências ou de produto bem 

identificados, visando assegurar a constituição de equipas 

multidisciplinares com base na mobilidade funcional. ---------------- 
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respetivamente, à Câmara Municipal e ao Presidente da Câmara 

Municipal, desde que se mantenha dentro daquele limite, de acordo com 

o preceituado nos artigos 7.º e 8.º, do aludido diploma legal. ------ 

3. Assim, e tendo por escopo o correto desenvolvimento do processo 

de reformulação dos serviços municipais, propõe-se que, no âmbito da 

presente reorganização dos serviços do município de Chaves, se elimine 

a estrutura nuclear, sob a forma de Departamento de Coordenação Geral 

e possam dela constar o número máximo de 12 unidades orgânicas 

flexíveis de 2.º grau, 9 delas mantidas da anterior estrutura 

(designadamente a Divisão de Educação e Ação Social, Divisão de Gestão 

Financeira, a Divisão de Desenvolvimento Económico, a Divisão de 

Cultura e Turismo, a Divisão de Ordenamento do Território e Gestão 

Urbanística, a Divisão de Recursos Operacionais, a Divisão de 

Ambiente, a Divisão de Obras Públicas, e a Divisão de Projetos e 

Mobilidade, relativamente às quais se mantêm as respetivas comissões 

de serviço dos seus dirigentes) e 3 novas a ser criadas, todas elas 

funcionalmente dependentes do Presidente da Câmara, por forma a 

desburocratizar e tornar mais céleres as tomadas de decisão. -------- 

4. Nesta perspetiva e tendo em conta as atribuições e competências 

que a breve trecho serão assumidas pelos Municípios, revela-se 

imprescindível dotar a estrutura orgânica do município de Chaves de 9 

cargos de Direção Intermédia de 3.º Grau, tendo em conta os desafios 

futuros e as profundas alterações que as novas competências acarretam 

para o funcionamento das Autarquias Locais. ------------------------- 

5. Mais, face à criação das 12 unidades flexíveis de 2.º grau e 9 

unidades flexíveis de 3.º grau, e de molde a reforçar a capacidade 

administrativa de tais unidades flexíveis, revela-se imperiosa a 

manutenção das 12 subunidades orgânicas, já existentes, a fim das 

mesmas simplificarem e dinamizarem de forma célere todas as atividades 

administrativas a decorrer nas aludidas Unidades Flexíveis do 

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

6. A presente estrutura flexível encontra-se assegurada, em termos 

de cobertura orçamental, conforme indicação da Divisão de Gestão 

Financeira, ponderando-se os custos/benefícios da nova estrutura, 

privilegiando a organização enquanto resposta às necessidades de 

funcionamento e de otimização dos recursos, tendo em conta a 

programação e o controlo criterioso dos custos e resultados. -------- 

7. Neste contexto, qualquer alteração ao número máximo de unidades 

e subunidades orgânicas carecerá, sempre, da intervenção do órgão 

deliberativo municipal. --------------------------------------------- 

IV - Dos cargos de Direção Intermedia de 3.º grau  ------------------ 

1. Uma das inovações do regime jurídico da organização dos serviços 

das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 

de outubro, na redação atual, é a possibilidade de prever a existência 

de cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior, na estrutura 

orgânica do Município, conforme o disposto no n.º 3, do artigo 16.º 

do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro. ---------------------- 

2. Os cargos de direcção intermedia de 3.º grau estão na dependência 

funcional das unidades flexíveis de 2.º grau. ----------------------- 

3. Sendo certo que o n.º 3, do artigo 4.º, da Lei n.º 49/2012, de 

29 de agosto e ulteriores alterações, prevê regras ao estatuto de tais 

cargos dirigentes, os quais não se encontravam fixados no anterior 

quadro legal, muito concretamente, no que concerne à remuneração de 

tais cargos. -------------------------------------------------------- 

4. Nos termos da retrocitada disposição legal, compete à Assembleia 

Municipal, sob proposta do Órgão Executivo Municipal, a definição das 

competências, da área, dos requisitos de recrutamento, entre os quais 
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a exigência de licenciatura adequada, e do período de experiência 

profissional, bem como da respetiva remuneração, a qual deve ser fixada 

entre a 3ª e a 6ª posições remuneratórias, inclusive, da carreira 

geral de técnico superior. ------------------------------------------ 

5. Nestes termos, logo que o limite máximo proposto seja aprovado 

pelo órgão executivo e deliberativo, serão fixados em regulamento 

todos os procedimentos atinentes ao recrutamento, bem como a 

remuneração de tais Dirigentes de 3.º grau. ------------------------- 

V - Conteúdo essencial da proposta ---------------------------------- 

1. A proposta de reorganização dos serviços tem subjacente os 

seguintes princípios: ----------------------------------------------- 

a) Promoção de valores de eficácia e eficiência na prestação de 

serviços; ---------------------------------------------------------- 

b) Focalização da ação dos serviços no munícipe e aposta em 

mecanismos eficazes de comunicação; --------------------------------- 

c) Reconhecimento da importância de uma adequada gestão das pessoas; 

d) Reforço de uma cultura de racional utilização de recursos, de 

controlo e avaliação; ----------------------------------------------- 

e) Reforço das particularidades culturais do município de Chaves; - 

f) Reforço na área do ambiente, dotando os serviços das competências 

necessárias para que o Município se posicione como uma cidade verde e 

ecológica, implementando um plano de ação em matéria de adaptação às 

alterações climáticas e prevenção de catástrofes; ------------------- 

g) Desburocratização, simplificação de práticas, processos de 

trabalho e procedimentos administrativos, bem como a modernização 

tecnológica e administrativa; --------------------------------------- 

h) Dinamização e promoção da participação organizada do cidadão e 

dos agentes socioeconómicos do Município, nos processos de tomada de 

decisão e nas atividades Municipais. -------------------------------- 

2. De modo a ser implementada uma nova dinâmica de atuação e uma maior 
operacionalidade e eficiência dos serviços, face aos atuais desafios 

e exigências que se vão colocando às Autarquias Locais, nomeadamente, 

a transferência de competências, em diversas áreas, da Administração 

Central para a Administração Local, torna-se necessário proceder à 

adequação da estrutura de forma a otimizar o desempenho dos serviços 

em moldes que lhe permitam dar uma melhor resposta às solicitações 

decorrentes das suas atribuições e competências. -------------------- 

3. Nesta justa medida, justifica-se que o modelo atualmente perfilhado 
seja ajustado à realidade competêncial do Município. ---------------- 

4. Em traços gerais, as alterações ao modelo organizacional em vigor 
impõem uma nova dinâmica ao Município e, consequentemente aos seus 

serviços e aos seus trabalhadores, a capacidade de, paralelamente à 

prestação de um serviço publico de excelência, nas suas áreas de 

atuação tradicionais, antecipar soluções que permitam garantir o 

contínuo desenvolvimento sustentável da cidade. --------------------- 

5. Os desafios, assim descritos, determinam a necessidade de repensar 
os próprios serviços municipais, à luz desta nova cidade, criando-se 

uma estrutura onde se encontrem garantidas as condições 

imprescindíveis, para que sejam prestados com rigor e exímia 

qualidade, os serviços que esta nova realidade exige. --------------- 

6. A reorganização tem por base critérios de racionalidade, otimização 
de meios, eficiência e eficácia, na afetação de recursos, nas diversas 

áreas de atuação do Município. -------------------------------------- 

7. Nos termos do quadro legal de referência, é competência do órgão 
executivo municipal proceder à aprovação da estrutura flexível e 

definir as respetivas atribuições e competências, sempre dentro dos 

limites fixados pela Assembleia Municipal, tudo isto à luz do 
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preceituado no artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

outubro, na ulterior redação. --------------------------------------- 

VI – Da Proposta em Sentido Estrito: -------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário, que delibere 

aprovar a presente proposta, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do 

n.º 1, do artigo 33.º e da alínea m), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos artigos 6.º a 9.º, do Decreto-Lei 

n.º 305/2009, de 23 de outubro, bem como no n.º 3, do artigo 4.º, da 

Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, todos os diplomas enunciados na 

redação atual, e propor à Assembleia Municipal o seguinte, a saber: - 

1. Aprovação da presente proposta de estrutura orgânica, 

correspondendo a respetiva organização interna ao MODELO DE ESTRUTURA 

HIERARQUIZADA, ao abrigo do disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 

9.º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, na atual redação; 

2.  Aprovação da Estrutura Flexível nos termos do disposto na alínea 
c), do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, na 

atual redação, do número máximo de Unidades Flexíveis: -------------- 

a) Unidades Flexíveis de 2.º grau – 12 ----------------------------- 
b) Unidades Flexíveis de 3.º grau – 9 ------------------------------ 
c) Subunidades Orgânicas - 12 26; ----------------------------------- 
3.  Caso a presente proposta venha a merecer aprovação, por parte dos 
Órgãos Executivo e Deliberativo, dever-se-á promover à efetiva 

consolidação do novo modelo organizacional municipal, sendo certo que 

se torna imperiosa a aprovação, por parte do Órgão Executivo Municipal, 

do respetivo Regulamento da Organização dos Serviços Municipais, 

contendo o mesmo, no seu objeto, de forma sumária, todas as matérias 

atinentes à criação das unidades flexíveis, dentro dos limites 

estatuídos pela Assembleia Municipal, com a descrição, individual e 

concreta, das diversas competências funcionais que lhe são adstritas, 

anexo à presente proposta (regulamento, sob a forma de Anexo I; 

organograma, sob a forma de Anexo II); ------------------------------ 

4.  Com a reestruturação, ora preconizada, importa a reapreciação do 
mapa de pessoal do Município, tendo em vista a avaliação da sua 

adequação, considerando a nova organização dos serviços e a 

necessidade de recursos humanos que a mesma possa representar; ------ 

5. Por último, com a aprovação da presente proposta pelos Órgãos 
Municipais competentes, apenas deverá ser promovida a publicitação da 

estrutura que venha a ser aprovada, no Diário da República, por força 

do disposto no n.º 6, do artigo 10.º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 

23 de outubro, na atual redação, e em vista a que a mesma ganhe plena 

eficácia27, em simultâneo com a publicação, do Regulamento de 

Organização dos Serviços Municipais, contendo todas as alterações, 

ora, preconizadas, por forma a que ambas as estruturas entrem em vigor 

em simultâneo, sob pena de perturbar o normal funcionamento dos 

serviços. ---------------------------------------------------------- 

                                                           
26 Nos termos do disposto na alínea d), do art.º 6.º do Decreto-lei 

n.º 305/2009, de 23 de outubro, na atual redação, compete à Assembleia 

Municipal a criação do número máximo de subunidades orgânicas. ------ 
27 Em conformidade com o disposto no n.º 6, do art. 10.º, do Decreto-

lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, na atual redação,  a estrutura 

nuclear bem como as decisões administrativas – deliberações e 

despachos - que vierem a determinar a criação, alteração e a extinção 

das unidades flexiveis e das subunidades orgânicas coordenadas por um 

coordenador técnico, são publicadas no Diário da República,sob pena 

de ineficácia. ------------------------------------------------------ 
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Chaves, 20 de abril de 2020 ----------------------------------------- 

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

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

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Social Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto 

Castanheira Penas, tendo começado por referir que, quem está no 

Governo, tem toda a legitimidade, para realizar alterações ao modelo 

de estrutura orgânica do Município. --------------------------------- 

No entanto, interpelou o Senhor Presidente da Câmara, no sentido, de 

apurar onde seriam integradas as seguintes competências: Eurocidade, 

Promoção do Turismo, Relações Internacionais e Cooperação e Geminação. 

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

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, 

Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo referido, que o Senhor 

Presidente da Câmara tem toda a legitimidade para proceder a 

reorganização dos serviços municipais, mas sobre o modelo proposto, o 

seu sentido de voto é de abstenção. ---------------------------------  

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

Em resposta às intervenções, acima, exaradas, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido que as 

competências relacionadas com a Eurocidade, a Promoção do Turismo, as 

Relações Internacionais e Cooperação e Geminação estavam integradas 

na Divisão da Cultura e Turismo. ------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com cinco 

votos a favor e dois votos de abstenção dos Vereadores do Partido 

Social Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas e 

Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, aprovar a proposta. 

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

 

 

1.2. ATRIBUIÇÃO DE DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO. PROPOSTA Nº 26/GAP/2020. 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. Considerando que com a publicação da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, o legislador veio determinar, no n.º 1 do seu artigo 24.º, que 

aos titulares dos cargos de direção intermédia de 1.º e 2.º graus das 

Autarquias Locais podem ser abonadas despesas de representação no 

montante fixado para os dirigentes da administração central. -------- 

2. Considerando que o regime antes enunciado e consagrado veio ainda 
estabelecer que a atribuição de despesas de representação aos 

dirigentes municipais é da competência da Assembleia Municipal sob 

proposta da Câmara Municipal, conforme determina o n.º 2 do artigo 

24.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. --------------------------- 

3. Considerando que, nos termos do disposto no despacho conjunto n.º 
625/99, publicado no Diário da República, II série de 3 de agosto, foi 

fixado o montante das despesas de representação correspondentes aos 

cargos dirigentes intermédios, sendo-lhe igualmente aplicáveis as 

correspondentes atualizações anuais, perfazendo, para os Cargos de 

Direção Intermédia de 2.º Grau /Chefe de Divisão, o valor de €194,79. 

4. Considerando que a Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada 
no dia 27 de abril de 2020, aprovou a proposta n.º 24/GAP/2020, de 

alteração ao regulamento da Organização dos Serviços Municipais, 

consubstanciada  em um novo modelo organizacional municipal assente 

numa estrutura organizacional composta por doze Unidades Flexíveis de 
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2.º Grau - muito concretamente, a Divisão de Administração Geral,  a 

Divisão de Gestão Financeira, a Divisão de Educação e Ação Social,  a 

Divisão de Juventude e Desporto, a Divisão de Desenvolvimento 

Económico, a Divisão de Cultura e Turismo, a Divisão de Ordenamento 

do Território e Gestão Urbanística, a Divisão de Recursos 

Operacionais, a Divisão de Ambiente, a Divisão de Obras Públicas, a 

Divisão de Apoio ao Investidor e Relações Externas, e a Divisão de 

Projetos e Mobilidade - uma proposta que será submetida à análise, 

discussão e votação da Assembleia Municipal na próxima sessão 

ordinária, com vista à obtenção da necessária aprovação. ------------ 

II – Da proposta em sentido estrito --------------------------------- 

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

enunciadas, e no pressuposto que a proposta n.º 24/GAP/2020 será 

aprovada em Assembleia Municipal, proponho ao Executivo Camarário, a 

aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------- 

a) Que seja tomada a deliberação no sentido de aprovar a atribuição 
de despesas de representação aos titulares dos cargos de direção 

intermédia de 2.º grau, em particular aos Chefes de Divisão das 

respetivas doze Unidades Flexíveis de 2.º Grau – em concreto, a Divisão 

de Administração Geral,  a Divisão de Gestão Financeira, a Divisão de 

Educação e Ação Social,  a Divisão de Juventude e Desporto, a Divisão 

de Desenvolvimento Económico, a Divisão de Cultura e Turismo, a Divisão 

de Ordenamento do Território e Gestão Urbanística, a Divisão de 

Recursos Operacionais, a Divisão de Ambiente, a Divisão de Obras 

Públicas, a Divisão de Apoio ao Investidor e Relações Externas, e a 

Divisão de Projetos e Mobilidade. ----------------------------------- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer a aprovação do Executivo 
Camarário, seja a mesma agendada para a próxima sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, com vista a obter a necessária aprovação, dando-

se, assim, cumprimento ao estatuído no n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto. ------------------------------------------- 

Chaves, 20 de abril de 2020. ---------------------------------------- 

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

(Dr. Nuno Vaz) ------------------------------------------------------ 

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

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

 

 

1.3. REGULAMENTO DAS COMPETÊNCIAS E DO PROCEDIMENTO DE RECRUTAMENTO 

DE DIRIGENTES INTERMÉDIOS DE 3.º GRAU DO MUNICÍPIO DE CHAVES. PROPOSTA 

Nº 25/GAP/2020. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. Considerando que a previsão de existência de cargos de direção 
intermédia de 3.º grau ou inferior, na estrutura orgânica do Município, 

consubstancia uma das inovações do regime jurídico da organização dos 

serviços das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

305/2009, de 23 de outubro, na redação atual, em especial o disposto 

no n.º 3, do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 

sendo certo que tais cargos estão na dependência funcional das unidades 

flexíveis de 2.º grau. ---------------------------------------------- 

2. Considerando que a Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada 
no dia 27 de abril de 2020, aprovou a proposta n.º 24/GAP/2020 de 

alteração ao regulamento da Organização dos Serviços Municipais, 

consubstanciada  em um novo modelo organizacional municipal assente 

numa estrutura organizacional composta por nove Unidades Flexíveis de 
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3.º Grau – em concreto, a Unidade Flexível de 3.º grau de Recursos 

Humanos, a Unidade Flexível de 3.º Grau de Informática e Sistemas 

Inteligentes, a Unidade Flexível de 3.º Grau de Contratos e 

Expropriações, a Unidade Flexível de 3º Grau de Controlo Financeiro 

de Fundos Europeus, a Unidade Flexível de 3º Grau de Contratação 

Pública, a Unidade Flexível de 3º grau de Educação, a Unidade Flexível 

de 3.º Grau de Planeamento e Gestão de Fundos Europeus, a Unidade 

Flexível de 3º grau de Desenvolvimento Termal e Turístico, e ainda a 

Unidade Flexível de 3.º Grau de Valorização do Centro Histórico - uma 

proposta que será submetida à análise, discussão e votação da 

Assembleia Municipal na próxima sessão ordinária, com vista à obtenção 

da necessária aprovação. -------------------------------------------- 

3. Considerando que, em conformidade com o disposto no n.º 3, do 
artigo 4.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e ulteriores 

alterações, compete à Assembleia Municipal, sob proposta do Órgão 

Executivo Municipal, a definição das competências, da área, dos 

requisitos de recrutamento, entre os quais a exigência de licenciatura 

adequada, e do período de experiência profissional, bem como da 

respetiva remuneração, a qual deve ser fixada entre a 3ª e a 6ª 

posições remuneratórias, inclusive, da carreira geral de técnico 

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

II – Da proposta em sentido estrito --------------------------------- 

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

enunciadas, e no pressuposto que a proposta n.º 24/GAP/2020 será 

aprovada em Assembleia Municipal, proponho ao Executivo Camarário, a 

aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------- 

a) Que seja tomada a deliberação no sentido de aprovar o Regulamento 

das competências e do procedimento de recrutamento de Dirigentes 

intermédios de 3.º grau do Município de Chaves, e que segue em anexo 

à presente proposta sob a forma de Anexo I, ao abrigo da previsão 

constante no n.º 3, do artigo 4.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto 

e ulteriores alterações; -------------------------------------------- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer a aprovação do Executivo 

Camarário, seja a mesma agendada para a próxima sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, com vista a obter a necessária aprovação, dando-

se, assim, cumprimento ao estatuído no n.º 3 do artigo 4.º da enunciada 

Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na atual redação. ----------------- 

Chaves, 20 de abril de 2020. ---------------------------------------- 

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

(Dr. Nuno Vaz) ------------------------------------------------------ 

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

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

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019. 

INFORMAÇÃO Nº09/DGF/2020. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes e Justificação: ------------------------------------ 

1 – Considerando que o Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de fevereiro 

retificado pela Lei nº 162/99 de 14 de setembro e alterado pelos 

diplomas Decreto-Lei nº 315/2000 de 2 de dezembro, Decreto-Lei nº 

26/2002 de 14 de fevereiro e Decreto-Lei nº 84-A/2002 de 5 de abril 

aprova o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL);  
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2 – Considerando que se entende por prestação de contas, o inventário 

dos atos económicos e/ou financeiros passados, bem como o instrumento 

controlador da execução do orçamento e da gestão autárquica; -------- 

3 – Considerando, também, que a prestação de contas, na senda do 

evidenciado no ponto anterior, deve ser espelho dos documentos 

previsionais, os quais aprovaram, em tempo oportuno, os fundamentos 

para o desenvolvimento da atividade autárquica; --------------------- 

4 - Considerando que no ponto 2 das considerações técnicas do POCAL 

são definidas as normas e especificidades técnicas relevantes que 

devem ser tidas em consideração aquando da elaboração dos documentos 

de prestação de contas a elaborar pelo Município; ------------------- 

5 – Considerando que o aludido diploma dispõe como documentos de 

prestação de contas: o Balanço, a Demonstração de Resultados, os Mapas 

de Execução Orçamental, os Anexos às Demonstrações Financeiras e o 

Relatório de Gestão; ------------------------------------------------ 

6 – Considerando que a prestação de contas das Autarquias Locais deve 

obedecer e ser apresentada, em modelos uniformes, de acordo quer com 

o estipulado pelos pontos 5, 7 e 8 das considerações técnicas do POCAL, 

quer com o estipulado pela Resolução do Tribunal de Contas n.º 4/2001, 

de 18 de agosto, alterada pela Resolução 26/2013, de 21 de novembro; 

7 – Considerando que, nos termos da Resolução n.º n.º3/2019 - 2.ª S, 

de 23 de janeiro, do Tribunal de Contas, estão, também, os Municípios, 

obrigados ao reporte informativo dos documentos de prestação de contas 

por via eletrónica para o Tribunal de Contas, através da aplicação 

informática disponibilizada no sítio do TC – www.tcontas.pt, e, 

complementados pela apresentação do documento previsto na alínea b), 

do seu nº18 – Mapa síntese dos bens inventariados (CIBE); ----------- 

8 – Considerando que o órgão executivo da Autarquia deverá, à luz do 

disposto no nº 1 do artigo 76º, da Lei nº73/2013, de 03 de setembro, 

e na alínea i), do nº 1, do artº33º e alíneas j) e k), do nº 1, do 

artº35º, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, apresentar os documentos 

de prestação de contas ao respetivo órgão deliberativo, de modo a que 

este os aprecie em sessão ordinária, no mês de abril do ano seguinte 

àquele a que respeitam; --------------------------------------------- 

9 – Considerando que, no cumprimento da alínea d), do nº 1, do artº42, 

da Lei 50/2012, de 31 de agosto, a qual aprovou o Regime Jurídico da 

Atividade Empresarial Local, e subsequentes alterações, devem as 

empresas locais facultar os documentos de prestação anual de contas, 

à Câmara Municipal para acompanhamento e controlo; ------------------ 

10 – Considerando que, nos termos da alínea e), do nº 2, do artº77, 

da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, compete ao auditor externo que 

procede anualmente à revisão legal de contas, “…emitir parecer sobre 

os documentos de prestação de contas do exercício, nomeadamente sobre 

a execução orçamental, o balanço e a demonstração de resultados 

individuais e consolidados e anexos às demonstrações financeiras 

exigidas por lei ou determinados pela Assembleia Municipal.”; ------- 

 11 – Considerando, por último, que as contas do Município deverão 

ser remetidas, pelo órgão executivo, independentemente da sua 

apreciação pelo órgão deliberativo, ao Tribunal de Contas, até 30 de 

abril, de acordo com o nº 4, do artº52º da Lei nº 98/97, de 26 de 

agosto e ulteriores alterações, nos termos da Resolução n.º 3/2019 - 

2.ª S, de 23 de janeiro e à CCDRN, (artº6º do POCAL), ao INE e à 

Direcção-Geral do Orçamento (artº7º e 8º do POCAL), no prazo de 30 

dias após aprovação pelo Órgão executivo; --------------------------- 

II – Da Proposta em Sentido Estrito: -------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir ao Ex. Sr. Presidente da Câmara a adoção 

http://www.tcontas.pt/
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da seguinte estratégia procedimental com vista à concretização do 

objetivo em causa, ou seja, aprovar as contas relativas à gerência de 

2019: -------------------------------------------------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para 
reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação dos documentos de prestação de contas relativos ao exercício 

de 2019, as quais integram: ----------------------------------------- 

 Os documentos da Prestação de Contas que se encontram definidos 

no artº6 do POCAL e na Resolução do TC, nº 4/2001: ------------------ 

a) Mapa de Execução do Orçamento da Despesa; ---------------------- 

b) Mapa de Execução do Orçamento da Receita; ---------------------- 

c) Mapa de Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos; --- 

d) Mapa de Fluxos de Caixa; --------------------------------------- 

e) Mapa de Operações de Tesouraria; ------------------------------- 

f) Balanço; ------------------------------------------------------- 

g) Demonstração de Resultados; ------------------------------------ 

h) Anexos às Demonstrações Financeiras; --------------------------- 

i) Relatório de Gestão. ------------------------------------------- 

 Documentos previstos na Resolução do TC, nº 26/2013, de 21 de 

novembro: ---------------------------------------------------------- 

a) Mapa das participações da entidade; ---------------------------- 

b) Relatório e contas das sociedades comerciais previstas no artº3º 

da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, nas quais exerçam influência 

significativa dos respetivos elementos a seguir identificados: ------ 

- Ata da deliberação de aprovação do relatório e contas; ------------ 

- Cópia da certificação legal de contas, se emitida; ---------------- 

- Relação nominal dos responsáveis. --------------------------------- 

c)  Deliberações dos órgãos executivos e deliberativo, previstas no 

artº61º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, bem como estudos técnicos, 

económicos e jurídicos que fundamentam o sentido da deliberação; ---- 

d)  Planos de integração ou internalização referidos no nº 12 do 

artº62º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto; ------------------------- 

e) Mapa de alienação da totalidade ou parte de capital social das 

empresas locais e de outras sociedades comerciais e cópias dos 

respetivos documentos comprovativos; -------------------------------- 

f)  Identificação de eventuais medidas adotadas no âmbito do artº65º 

da lei 133/2013, de 3 de outubro. ----------------------------------- 

 Documentos previstos na Resolução do TC, Resolução n.º 3/2019 - 

2.ª S, de 23 de janeiro: -------------------------------------------- 

Alínea b), do nº 18– Mapa Síntese dos Bens inventariados (CIBE); ---- 

 Documento previsto no artº77, da Lei 73/2013, de 3 de setembro:- 

Parecer sobre as contas do exercício, emitido pelo Revisor Oficial de 

Contas; ------------------------------------------------------------ 

 Documentos Previstos no nº 42º na Lei nº 50/2012, de 31 de agosto 

Relatório e Contas da GEMC, E.M, S.A.  ------------------------------ 

Relatório e Contas da EHATB - Empreendimentos Hidroelétricos do Alto 

Tâmega e Barroso, E.I.M., S.A. -------------------------------------- 

 Outros documentos anexos: -------------------------------------- 

 Balanço Social 2019; ------------------------------------------- 

 Documentos previstos na LCPA – Lei 8/2012, de 21 de fevereiro e 

ulteriores alterações: ---------------------------------------------- 

a) Declaração relativa a compromissos plurianuais; ---------------- 

b) Declaração relativa a pagamentos e recebimentos em atraso a 

31/12/2019. -------------------------------------------------------- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 
executivo camarário, deverá a mesma, à luz das disposições combinadas 
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previstas nas alíneas alínea i), do nº 1, do artº33º e alíneas j) e 

k), do nº 1, do artº35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, ser remetida para a próxima sessão ordinária da Assembleia 

Municipal, a ter lugar durante o mês de abril, com vista ao seu 

sancionamento pelo aludido órgão deliberativo; ---------------------- 

c) Que, se remeta, às entidades referidas e dentro dos prazos 

legalmente estipulados, um exemplar de todos os documentos integrantes 

da prestação de contas da gerência de 2019, ora em aprovação. ------- 

Chaves, 19 de abril de 2020 ----------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira ----------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

Documentos de prestação de contas legalmente exigíveis -------------- 

Relatório de Gestão ------------------------------------------------- 

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

2020.04.20. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para efeitos de apreciação e 

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

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, tendo apresentado, por escrito, as seguintes 

considerações atinentes aos documentos de prestação de contas, em 

apreciação, documento cujo teor seguidamente se transcreve: --------- 

A prestação de contas, ou numa aceção mais abrangente e com maior 

densidade ética, accountability, no que concerne à gestão da res 

publica, deve ser interpretada com o poder dever de prestar informação 

materialmente relevante e detalhada sobre as decisões de gestão, 

relativas a determinado período temporal, com relevância económica, 

financeira e patrimonial. ------------------------------------------- 

Prestar contas, em linguagem comum, será explicitar o que se fez e as 

razões que determinaram tais decisões, bem como os resultados obtidos, 

aos titulares do património gerido, os quais, no caso das autarquias 

locais, são os munícipes. ------------------------------------------- 

A prestação de contas do município de Chaves deverá ser aferida pelas 

linhas programáticas vertidas nas Grandes Opções do Plano, e 

concretizadas, em termos de projetos e ações, no Plano Plurianual de 

Investimentos. ----------------------------------------------------- 

É com o desiderato de dar a conhecer aos flavienses a atividade 

desenvolvida durante o ano de 2019, prevista nos documentos 

previsionais aprovados para esse período, em particular nas Grandes 

Opções do Plano, e os respetivos resultados obtidos, nas dimensões, 

orçamental, económica e patrimonial, que apresentamos os documentos 

de prestação de contas (balanço, demonstração de resultados e mapas 

de execução orçamental e relatório de gestão). ---------------------- 

O relatório de gestão, obrigatório nos termas da alínea a), do n.º 1, 

do artigo 33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o 

regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades 

intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência do 

Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais 

e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico, a apresentar, 

no mês de abril, de cada ano, referente ao exercício do ano anterior, 

aos órgãos do município, executivo e deliberativo, deve incidir sobre 

os seguintes aspetos: ----------------------------------------------- 

   Situação económica, relativa ao exercício em avaliação, 

analisando a evolução da gestão nos diferentes domínios municipais, 

designadamente, no que respeita ao investimento, condições de 

financiamento, custos e proveitos; ---------------------------------- 
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 Síntese da situação financeira do município, expressa no balanço 

e demonstração de resultados; --------------------------------------- 

 Evolução das dívidas de curto, médio e longo prazos de terceiros 

e a terceiros, nos últimos três anos, identificando ainda as dívidas 

das instituições de crédito e outras relevantes de terceiros; ------- 

 Análise da situação patrimonial do município, considerando o 

balanço e a demonstração de resultados; ----------------------------- 

 Apresentar proposta de aplicação dos resultados (lucro) do 

exercício. --------------------------------------------------------- 

Resulta evidente dos documentos em causa, que o Município de Chaves 

tem vindo a reganhar o crédito e a confiança do mercado, das 

instituições financeiras e dos agentes económicos, mas particularmente 

dos clientes e dos fornecedores, o que tem permitido alcançar melhor 

desempenho económico e financeiro do município, bem evidenciado nas 

operações de substituição de responsabilidades bancárias. ----------- 

Contas certas, fazem bons negócios e criam parcerias sólidas e 

reciprocamente profícuas, mas sobretudo garantem clima de verdade e 

transparência essenciais para a dinâmica e robustecimento da economia 

local, em especial das micro e pequenas empresas. ------------------- 

As prioridades estratégicas que alimentaram o programa autárquico, 

vertidas nas grandes opções do plano, têm vindo a ganhar maior 

expressão e evidenciam já o caminho iniciado em 2018, pelo que não 

deve surpreender ninguém que os itens que mais recursos municipais 

consomem, sejam a coesão social, o ambiente e qualidade de vida, o 

urbanismo, a mobilidade e transportes, educação e a promoção da 

atividade económica. ------------------------------------------------ 

A coesão económica, social e territorial, ou seja os flavienses, o 

território que ocupamos e as atividades que que nele desenvolvemos, 

reclamam, reconhecemo-lo, ainda assim, maior investimento, em 

diferentes domínios, seja no desenvolvimento local, no 

turismo/termalismo, nos transportes e na mobilidade, mas também na 

eficiência dos sistemas de água e efluentes urbanos, mas compromissos 

financeiros assumidos por anteriores gestores autárquicos, inibem ou 

condicionam que se avance ao ritmo e na expressão desejável, aliás 

necessária. -------------------------------------------------------- 

Esses condicionamentos financeiros, relativos a juros e outros 

encargos, no valor de € 750.540,43, e a reembolsos de empréstimos de 

longo prazo, contratualizados no mandato autárquico de 2013-2017, no 

montante de € 3.328.768,40, não contabilizando o custo de leasing, 

perfizeram, no ano de 2019, a cifra global de € 4.079.308,83. ------- 

Neste particular, convirá referir que no valor global de juros e outros 

encargos, a parcela que assume maior expressão financeira, mais 

exatamente € 506.244,61, é a relativa a juros de mora, dito de outra 

maneira, é o custo anual devido, sobretudo, pelo não pagamento 

tempestivo das faturas de água e saneamento, no período de 2011 a 

2017, sendo que esta situação vai repercutir-se nos anos seguintes, 

pelo menos por mais 19 anos. ---------------------------------------- 

Não fosse a drástica redução de juros bancários, operada nos anos de 

2018 e 2019, em cerca de 66%, pois passaram de € 716.684,94, em 2017, 

para € 244.250,53, em 2019, a situação seria verdadeiramente 

insustentável, com manifesto prejuízo para o investimento municipal, 

e, por esta via, para a vida quotidiana dos flavienses. ------------- 

Pese embora, esse lastro pesado, traduzido na dívida municipal e nos 

respetivos custos financeiros associados, muito acima de municípios 

congéneres, temos conseguido manter o rumo certo, assegurando novos 

investimentos públicos, melhorando a competitividade da nossa 
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economia, afirmando a centralidade regional de Chaves, reforçando a 

coesão social e a fruição comunitária de espaços coletivos. --------- 

No ano que findou, o concelho de Chaves incrementou a criação de novos 

recursos e instrumentos de desenvolvimento local, o que significou 

melhoria da atividade económica, mormente no turismo e no termalismo, 

o que permitiu a criação valor e de emprego. ------------------------ 

Avaliemos, então, os indicadores ou evidências desse desempenho, nas 

dimensões que se deve estruturar a prestação de contas, orçamental, 

económica e patrimonial, dando ainda nota, necessariamente en passant, 

das atividades mais relevantes desenvolvidas, em sede de grandes 

opções do plano, em termos de funções gerais, económicas e sociais. 

Na dimensão orçamental, --------------------------------------------- 

Em 2019, o município de Chaves obteve a receita total líquida de € 

38.804.253,38. Isso deveu-se a uma gestão criteriosa e responsável, 

ao cumprimento da lei das finanças locais, que melhorou a distribuição 

dos impostos nacionais pelas autarquias locais (incremento de 4,9%, 

relativamente a 2018), mas sobretudo à dinâmica experienciada pelo 

concelho, que não é indiferente às políticas municipais e à capacidade 

que este executivo municipal tem evidenciado na atração de 

investimento privado, em particular nas áreas da reabilitação urbana, 

do turismo, da saúde e da inovação/tecnologia. ---------------------- 

Na receita total, as rubricas que merecem destaque, pela materialidade 

financeira das mesmas, são as transferências correntes, no valor de € 

14.366.387,80, os impostos diretos, € 6.572.469,58, a venda de bens e 

serviços correntes, € 5.551.824,93, as transferências de capital, € 

3.702.787,26, e os rendimentos de propriedade, € 1.724.628,20, sem 

esquecer o saldo de gerência do ano anterior, € 3.712.236,17, o que 

permitiu atingir a taxa de execução de 85,3%, garantindo, desta forma, 

o exigido no n,º 3, do artigo 56.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, que aprovou o regime financeiro das autarquias locais e das 

entidades intermunicipais. ------------------------------------------ 

Na receita, ao nível de receita proveniente de projetos objeto de 

cofinanciamento estatal e/ou europeu foi possível foi possível 

arrecadar o valor global de € 2.824.559,73, conforme informação 

discriminada constante de quadro sinótico, a folhas 193 a 195, do 

relatório de gestão. ------------------------------------------------ 

Convirá, neste particular, referir ainda que, no exercício em 

apreciação, foram executadas um conjunto significativo de ações, 

cofinanciadas por fundos europeus que motivaram pedidos de reembolso, 

no valor global de € 1.002.310,54, mas que não chegaram a efetivar-se 

em 2019, situação que exigiu um esforço financeiro acrescido ao 

município de Chaves. ------------------------------------------------ 

Em síntese, no ano findo, se analisarmos de forma desagregada a 

receita, poder-se-á concluir o seguinte: ---------------------------- 

 A receita corrente concretizou-se em € 29.771.793,89, 

significando, portanto, uma elevada taxa de execução, 98,7%, pesando 

76,72%, no computo da receita global executada; --------------------- 

 A receita de capital fixou-se em € 5.318.236,26, o que traduz uma 

taxa de execução de 45,9%, e um peso relativo, em termos globais, de 

13,71%; ------------------------------------------------------------ 

 As outras receitas atingiram o valor de € 3.714.233,23, revelando, 

por isso, uma taxa de execução de 129,9%, e valendo 9,57%, da receita 

global executada. --------------------------------------------------- 

A despesa global paga, em 2019, concretizou-se em € 34.893.878,70, 

sendo € 24.618.894,89, de natureza corrente, e € 10.274.983,81, de 

capital, tendo, em coerência, a respetiva taxa de execução alcançado 
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76,72%, distribuída da seguinte forma, 94,80%, na corrente, e 52,65%, 

na de capital. ------------------------------------------------------ 

Nos agregados da despesa corrente, merecem referencia particular às 

despesas com a aquisição de bens e serviços, no valor de € 

11.951.843,37, com pessoal, no montante de € 9.516.163,68, com 

transferências correntes, € 1.235.082,61, outras despesas, € 

1.094.637,65, e com juros e outros encargos, no valor de € 750.502,43. 

No que concerne à despesa de capital, merecem destaque o agregado 

relativo à aquisição de bens de capital, no valor de € 5.772.762,00, 

aos passivos financeiros, no montante de € 3.341.420,16, e às 

transferências de capital, no valor de € 1.048.890,00. -------------- 

Destarte, comparando a receita e a despesa global, mas em particular 

receita corrente com a despesa corrente, resulta evidente que no 

exercício em exame foi cumprida a regra do duplo equilíbrio orçamental, 

previsto no ponto 3.1.1 das considerações técnicas do POCAL, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de fevereiro e ulteriores alterações, 

significando que o orçamento municipal deve prever todos os recursos 

necessários para cobrir todas as despesas e que as receitas correntes 

devem ser, pelo menos, iguais às despesas correntes. ---------------- 

Efetivamente, no ano de 2019, a diferença entre as receitas correntes 

brutas e as despesas correntes, foi de € 5.202.055,69, ou dito de 

outra forma, a poupança corrente foi desse valor, o que permitiu 

financiar investimento, ou seja, despesas de capital, de idêntico 

valor. ------------------------------------------------------------- 

Mas, na minha perspetiva, mais importante do que o cumprimento dessa 

regra orçamental, prevista no POCAL, é podermos concluir que, no 

exercício em apreciação, foi cumprido o princípio do equilíbrio 

orçamental vertido no artigo 40.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, que aprovou o regime jurídico das autarquias locais e das 

entidades intermunicipais, que é bastante mais exigente, do que aquela 

regra orçamental, pois acrescenta às despesas correntes brutas o valor 

correspondente às amortizações médias de empréstimos de médio/longo 

prazo (€ 2.623.001,08). --------------------------------------------- 

Tendo em consideração o referido princípio do equilíbrio orçamental, 

de carácter obrigatório, quer na fase de elaboração do orçamento, quer 

na fase da sua execução, o saldo corrente do exercício em avaliação 

foi de € 2.579.054,81, o que constitui, inegavelmente, uma nota 

positiva do desempenho financeiro nesse período. -------------------- 

Em síntese, a execução orçamental, em 2019, ou seja, comparando a 

despesa, € 37.154.308,30, com a receita, € 37.187.561,28, e tendo em 

atenção o saldo de gerência do ano anterior (2018), no valor de € 

5.811.208,57 (operações orçamentais e não orçamentais), gerou um saldo 

de gerência, a transitar para 2020, no montante de € 5.844.461,55, 

desagregado da seguinte forma, € 1.884.929,98, a título de operações 

de tesouraria, e € 3.959.531,57, a título de operações orçamentais. 

Na dimensão económico-financeira, ----------------------------------- 

Nesta dimensão pretende-se aferir se o município de Chaves, no período 

em avaliação, portanto em 2019, melhorou, ou não, a respetiva situação 

económico-financeira, aferida, sobretudo, no caso particular das 

autarquias locais, pelo balanço e pela demonstração de resultados e 

pelas notas ao balanço e demonstração de resultados. ---------------- 

Tendo em consideração o balanço, à data de 31.12.2019, pode constatar-

se que o ativo líquido se situou em € 179.043.584,78, menos € 

94.785,06, do que no ano anterior (2018), já os fundos próprios 

cresceram, nesse mesmo período, € 5.142.446,38, sendo que a nota que 

eu gostaria de dar enfâse é revelada pelo decréscimo expressivo do 

passivo do município, no valor de € 5.237.231,44, que acumula com a 
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redução operada no ano de 2018, no valor de € 4.162.527,90, o que 

significa que, apenas em dois anos, o passivo registado no balanço 

sofreu um corte de € 9.399.758,44. ---------------------------------- 

No que concerne ao ativo imobilizado no exercício findo, as referências 

que devem ser colocadas em evidência, mais do que o imobilizado bruto, 

no montante de € 279.850.797,87, são, primeiro, as amortizações 

realizadas neste período, no valor € 6.013.039,94, e, depois, as 

provisões, concretizadas em € 1.553.542,65. ------------------------- 

No capítulo dos registos mais relevantes, dar nota que os custos 

deferidos no exercício foram no valor de € 1.301,91, mas os proveitos 

deferidos atingiram o significativo montante de € 48.950.177,92. ---- 

Quanto aos resultados, por funções, alcançados pelo município em 2019, 

deve ser destacado o facto de serem todos positivos, quer os 

operacionais, € 3.510.500,04, quer os financeiros, € 394.979,65, quer 

ainda os extraordinários, € 1.112.776,22, o que determinou, 

forçosamente, que o resultado líquido do exercício económico em 

escrutínio tenha sido positivo, alcançando o valor de € 5.018.255,91. 

Sem menosprezar as referências positivas feitas quanto ao balanço e à 

demonstração de resultados, cujos respetivos mapas integram a 

prestação de contas em avaliação, que traduzem uma melhoria da situação 

económica do município de Chaves, vou agora ater-me, ainda que 

necessariamente de forma breve, a matéria de cariz mais financeiro. 

No que concerne à dívida total do município de Chaves de Chaves, 

tomando por referência as fichas do município obtidas no portal 

autárquico, gerido pela Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), 

relativas à prestação de contas de 2017 e ao 4.º trimestre de 2019, 

pode concluir-se o seguinte: ---------------------------------------- 

 O limite da dívida total do município de Chaves (1,5* a média da 

receita corrente líquida cobrada nos últimos três anos, cfr. artigo 

52.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro), passou de € 40.993.463.98, 

no final do ano de 2017, para € 42.615.107,42, no final de 2019; ---- 

 A dívida total a terceiros do município de Chaves, era, no final 

do ano de 2017, de € 38.092.173, e decorridos dois anos, situa-se em 

€ 26.968.380, ou seja, são menos € 11.123.793, o que, em termos 

percentuais, significou um corte expressivo de 29,2%; --------------- 

 A dívida total, excluindo não orçamentais, capital excecionado e 

FAM, era, no período referido no parágrafo anterior, respetivamente, 

de € 35.691.309 e 24.655.359, ou seja, encolhe em € 11.035.950, o que 

representa uma redução de 30,92%. ----------------------------------- 

Se a avaliação se reportar apenas ao exercício económico em avaliação 

e nos cingirmos tão somente às dividas a terceiros, de curto, médio e 

longo prazos, a situação poderá ser sintetizada da seguinte forma: -- 

 A curto prazo, a redução de dívida, relativa a período homologo, 

é muito expressiva, na medida em que passa de € 13.376.263,28, para € 

5.640.702,02, influenciada, de forma decisiva, pelo acordo de 

pagamento dívidas, sobretudo de água, celebrado com a empresa Águas 

do Norte, S.A., pelo prazo de 20 anos; ------------------------------ 

 A dívida de médio e longo prazos era, no final 2019, de € 

21.761.638,00, portanto, mais € 2.623.051,10, do que no final do 

exercício anterior, incremento explicado, de sobremaneira, pelo acordo 

de pagamento de dívidas, referido no parágrafo anterior, mas, ainda 

assim, de valor substantivamente inferior ao montante contratual 

fixado nesse mesmo acordo (€ 4.854.373,96); ------------------------- 

 A dívida relativa a empréstimos de médio e longo prazos, contraiu 

de € 18.703.133,66 para € 17.132.487,75, ou seja, diminuiu em € 

1.570.645,96. ------------------------------------------------------ 



                                                                F. 211 

                                                                  _____________________ 
 

Por último, no que concerne a dívidas de curto prazo, mas de terceiros 

para com o município, a situação não se alterou, de forma relevante, 

de 2018 para 2019, porquanto passou, respetivamente, de € 

20.481.635,06, para € 20.625.295,31. -------------------------------- 

A questão da dívida de terceiros, de curto prazo, será, porventura, 

uma matéria que deva merecer, em exercícios futuros, análise técnica 

aturada, numa primeira fase de cariz jurídico, e, subsequentemente, 

financeira e contabilística, tendo em vista aferir da respetiva 

consistência e exigibilidade. --------------------------------------- 

Concluída que foi a análise da evolução orçamental, mas também as 

referências tidas por pertinentes, quanto ao desempenho económico e 

financeiro, no exercício em avaliação, ou seja, o período de 2019, 

importa, agora, dedicarmos alguma atenção à execução das Grandes 

Opções do Plano. ---------------------------------------------------- 

Como é do conhecimento dos membros deste executivo municipal, as 

Grandes Opções do Plano (GOPs), constituem-se como um instrumento de 

planeamento estratégico, de curto e médio prazos, estruturando-se por 

objetivos, programas, projetos e ações, sendo que incluem o Plano 

Plurianual de Investimentos (PPI). ---------------------------------- 

A execução das GOP(s), no ano de 2019, concretizou-se em € 

5.772.762,00, correspondendo a uma taxa de execução anual de 38,68%, 

distribuída, em termos de objetivos/programas, da seguinte forma: --- 

 Funções Gerais: € 1.409.465,17, com uma taxa de execução anual de 

88,07%; ------------------------------------------------------------ 

 Funções Sociais: € 2.529.482,80, com uma taxa de execução anual 

de 32,12%; ---------------------------------------------------------- 

 Funções Económicas: € 1.833.814,03, com uma taxa de execução anual 

de 33,64%. ---------------------------------------------------------- 

Nas funções gerais, a subfunção mais representativa foi a relativa a 

Administração Geral (1.1.1), com o valor de € 1.405.612,72, 

contribuindo com cerca de 24% para o total da despesa executada do 

PPI. --------------------------------------------------------------- 

Os projetos/ações que dão expressão financeira a essa subfunção, 

foram, no essencial, a aquisição, construção, conservação e 

beneficiação de edifícios municipais e de outros edifícios, em 

especial os leasings relativos ao edifício das instalações do BCP e o 

imóvel e terreno da Quinta do Pinheiro; aquisição e reparação de 

máquinas e viaturas; aquisição, reparação e beneficiação de 

equipamentos, mobiliário e utensílios; aquisição de terrenos e a 

modernização e informatização dos serviços municipais (Pacto CIM-AT, 

Chaves em Linha). --------------------------------------------------- 

No que diz respeito às funções sociais, merece ressalva a subfunção, 

Habitação e Serviços Coletivos (2.4), com o montante de € 1.572.383,00, 

e, dentro desta, o Ordenamento do Território (2.4.2), com o valor de 

€ 1.164.227,68, correspondendo, desta forma, a 27,4% do PPI. -------- 

Nas funções sociais, merece ainda referência, a educação, ensino pré-

primário, ciclos do básico e secundário, que revelaram uma execução 

de € 402.270,47. ---------------------------------------------------- 

No atinente às funções Económicas, a subfunção mais relevante, na 

expressão financeira, foi inequivocamente a relativa a Transportes e 

Comunicações (3.3), no valor de € 1.341.155,11, traduzindo, assim, 

21,23% do PPI. ------------------------------------------------------ 

Deverá, ainda, nas funções sociais, referir-se os projetos/ações 

relativos à eficiência energética no domínio da iluminação pública, o 

desenvolvimento industrial, bem como o investimento feito no comércio 

e turismo. ---------------------------------------------------------- 
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Nas GOP(s) de 2019, as funções sociais, assumem maior expressão 

financeira e foram aquelas que mais contribuíram para a execução do 

PPI, aliás como nos exercícios anteriores. -------------------------- 

Por último, algumas considerações genéricas sobre aspetos ainda 

referidos e que gostaria de dar devido destaque. -------------------- 

No ano de 2019, foi possível incrementar o apoio financeiro às 

freguesias em matéria de competência própria das mesmas, para além do 

apoio material e logístico propiciado pelos serviços operacionais do 

município, em reconhecimento da insuficiência dos respetivos recursos 

próprios para responderem às necessidades das respetivas comunidades 

locais, em valor superior a 889 mil euros. -------------------------- 

As associações desportivas, culturais e socias mereceram também uma 

atenção particular ao nível dos apoios financeiros concedidos, 

concretizados em quase 950 mil euros, como forma de reconhecimento, 

ainda que manifestamente insuficiente, do relevante papel que têm 

vindo a desempenhar juntos dos respetivos beneficiários que são, 

afinal, os nossos concidadãos. -------------------------------------- 

Estes resultados positivos, ao nível da receita são alcançados, mesmo 

depois deste executivo ter desagravado os impostos aos flavienses, 

nomeadamente o IMI, que agora se situa muito próximo do mínimo legal, 

ou seja, em 0,313 e de ter mantido o preço dos serviços essenciais, 

como o da água, os efluentes urbanos e os resíduos sólidos urbanos.-- 

O bom desempenho das finanças municipais permitiu ainda aumentar a 

capacidade de endividamento do município de Chaves, que, em finais de 

2019, em termos de margem disponível por utilizar, se situa em € 

8.061.955,00, situação que permitirá contribuir para a concretização 

de um dos projetos há muito ambicionado pelos flavienses, estou 

naturalmente a referir-me, à piscina municipal coberta. ------------- 

O desempenho da atividade municipal durante 2019 foi francamente 

positivo, tendo ficado evidenciada o acerto da estratégia adotada de 

reponderação das prioridades municipais, na estabilização crescente 

da despesa pública e no esfoço na arrecadação de receita municipal, 

sem que tenham sido adotadas medidas que tenham causado impacto 

negativo nos rendimentos da população do concelho. ------------------ 

O quadro comunitário Portugal 2020 evidenciou uma melhoria do nível 

de execução no ano em análise, tendo revelado, em 2019, um impulso 

significativo, com a adjudicação de operações de elevado investimento 

público municipal, objeto de cofinanciamento europeu, encontrando-se, 

algumas delas em fase de conclusão. --------------------------------- 

O município de Chaves, no ano em avaliação, cumpriu escrupulosamente 

as regras relativas ao limite de endividamento, aliás reforçou 

significativamente a respetiva capacidade de endividamento, bem como 

reduziu, expressivamente, o prazo médio de pagamentos, deteriorado no 

exercício anterior, exclusivamente por causa da dívida às Águas do 

Norte, S.A., até então escamoteada, o qual se terá situado, a fazer 

fé no último reporte da DGAL, relativo ao 4.º trimestre de 2019, em 

67 dias. ------------------------------------------------------------ 

Em síntese, pode afirmar-se que o Município de Chaves enriqueceu o seu 

património, diminuir o passivo, reduziu a dívida a terceiros, prestou 

serviços de qualidade aos cidadãos e realizou obra significativa, 

visível, útil e sustentável, mas sobretudo ganhou a liberdade para 

investir naquilo que eleitoralmente foi sufragado pelos flavienses e 

que muito me orgulho de poder cumprir enquanto presidente da Câmara 

Municipal de Chaves. ------------------------------------------------ 

Por último, quero deixar uma palavra pública de apreço a todos quantos 

contribuíram para o nível de desempenho evidenciado na prestação de 

contas, relativa ao exercício de 2019, com referência expressa a todos 
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os membros dos órgãos municipais, executivo e deliberativo, 

naturalmente com maior relevo para os Senhores Vereadores em regime 

de tempo inteiro, que comigo diariamente trilham o mesmo caminho, aos 

dirigentes municipais das diferentes unidades orgânicas, aos muitos 

trabalhadores, das diferentes carreiras/categorias, que de forma 

diligente e comprometida realizam labores essenciais para a nossa vida 

em comunidade, mas também, aos flavienses que são o alfa e ómega da 

nossa ação diária. -------------------------------------------------- 

Paços do concelho de Chaves, aos 27 de abril de 2020. --------------- 

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

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos 

contra expressos pelos Senhores Vereadores do Partido Social 

Democrata, Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas e Dra. Maria Manuela 

Pereira Tender, a abstenção do Senhor Vereador do Partido Social 

Democrata, João Carlos Alves Neves, e quatro votos a favor dos 

restantes  membros deste órgão, aprovar a prestação de contas relativa 

ao exercício económico de dois mil e dezanove, bem como aprovar a 

estratégia procedimental preconizada na referida informação técnica. 

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

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

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

apreciação, usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo apresentado, por 

escrito, a seguinte declaração de voto: ---------------------------- 

Da análise efetuada aos documentos apresentados, destaco alguns 

aspetos que considero relevantes: ----------------------------------- 

Sob o ponto de vista Técnico, o relatório de contas 2019 esclarece a 

situação económico-financeira do Município. Enalteço, por isso, o 

trabalho desenvolvido pela Divisão de Gestão Financeira; ------------ 

Verifica-se que a trajetória da dívida total do município, mantém o 

anterior registo. A situação económico-financeira com que a Câmara 

Municipal fechou o ano de 2019, deveria por isso permitir a este 

executivo dar continuidade ao esforço de desenvolvimento, investimento 

e aposta nas pessoas; ----------------------------------------------- 

Sob o ponto de vista político, e tendo em consideração que a prestação 

de contas não é só e apenas a apresentação de um conjunto de documentos 

meramente técnicos e contabilísticos, apraz também fazer uma análise 

à prestação deste executivo, pois são as decisões políticas que afetam 

os resultados, senão vejamos apenas como exemplo: ------------------- 

No Relatório de Contas apresentado podemos verificar que o nível de 

execução das funções sociais nas Grandes Opções do Plano totalizou 

apenas 32,12% do previsto e as funções económicas 33,64% do previsto, 

em contrapartida as despesas com pessoal, pese embora a sua execução 

ser próxima do previsto, representam cerca de 36,65% da despesa 

corrente total executada, aproximadamente mais de 718.000,00€ de 

despesa relativamente ao ano de 2018. ------------------------------- 

Os exemplos mencionados, servem apenas para referir que a atividade 

da Autarquia se deveria centrar muito mais nos cidadãos, sendo certo 

que as medidas promocionais do Concelho, têm ficado aquém das 

expetativas fixadas para o seu desenvolvimento. --------------------- 

O investimento público municipal efetuado, não tem permitido afirmar 

e consolidar Chaves como um Concelho liderante nas suas diversas áreas 

de atuação: económica, turística e cultural; ------------------------ 
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Assim sendo, com a ponderação cuidada que os documentos merecem, 

assentando a posição de voto numa razão de princípio político, voto 

contra a “Prestação de Contas relativa ao exercício económico de 2019”.  

Concluo, sublinhando que estamos em presença da prestação de contas 

relativa à execução de um orçamento que também não mereceu a minha 

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

Paços do Concelho, 27 de abril de 2020 ------------------------------ 

O Vereador do Partido Social Democrata ------------------------------ 

Carlos Augusto Castanheira Penas ------------------------------------ 

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

Seguidamente, usou da palavra, a Vereadora do Partido Social 

Democrata, Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo 

apresentado, por escrito, a seguinte declaração de voto: ------------ 

O meu sentido de voto relativo à prestação de contas referente ao ano 

económico de 2019 não se prende com aspetos formais ou de rigor dos 

documentos apresentados, que são explícitos e me parecem bem 

elaborados, evidenciando a situação económico-financeira do Município, 

pelo que não se trata duma discordância de forma ou de procedimento 

da Divisão de Gestão Financeira, que saúdo pela clareza do Relatório 

e das restantes demonstrações e pelo rigor e objetividade que marcam 

estes documentos. --------------------------------------------------- 

Porém, o que consta nos documentos é a prestação de contas e essas 

contas traduzem prévias opções pessoais e políticas por parte do 

Presidente da Câmara e do partido maioritário neste Executivo e são 

essas opções de gestão à vista, sem prioridades palpáveis além da 

gestão da dívida, já iniciada no ciclo autárquico anterior, que 

recusamos. --------------------------------------------------------- 

Sublinhamos que concluído o segundo ano de mandato, e já próximo de 

concluir o terceiro, as promessas eleitorais mais simbólicas, com que 

se iludiram os Flavienses, continuam por cumprir e, portanto, ausentes 

dos documentos previsionais e, logo, da normal prestação de contas que 

hoje avaliamos. ----------------------------------------------------- 

A primazia dada aos cidadãos, ao investimento direcionado para a 

melhoria da sua qualidade de vida, ao esbater das assimetrias que 

continuam a castigar o nosso território, à valorização de setores 

estratégicos e identitários do concelho, à preservação do património 

de valor histórico-cultural incalculável, à promoção cultural, 

económica e turística do concelho, entre outras áreas relevantes para 

a reafirmação da centralidade de Chaves na região, têm tido propostas 

e concretizações que ficam muito aquém das expectativas dos 

Flavienses. -------------------------------------------------------- 

“Virar Chaves do avesso” ou “Acordar Chaves”, lemas com que o PS Chaves 

se apresentou a sufrágio, dando voz a uma normal vontade de mudança 

após um ciclo de dezasseis anos de liderança PSD, não têm tido qualquer 

tradução em medidas concretas, inovadoras e ousadas de projeção do 

concelho e de dinamização de setores fulcrais. ---------------------- 

A dívida herdada continua a servir de pretexto para encobrir a falta 

de visão, de projetos, de ousadia, de ambição, de obra. ------------- 

Assim, a prestação de contas de 2019, por aquilo que encerra ao nível 

das opções subjacentes, não poderia merecer o meu voto favorável. --- 

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

Em resposta à declaração expressa pelo Senhor Vereador, Arq. 

Castanheira Penas, acima exarada, usou da palavra, o Senhor Presidente 

da Câmara, tendo apresentado, verbalmente, os seguintes comentários:  

1. Relativamente as considerações feitas pelo Senhor Vereador, Arq. 

Carlos Penas, devo dizer que não traduzem a multiplicidade de projetos 

e ações concretizadas no ano de dois mil e dezanove, e vertidas em 
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dezenas de páginas do relatório de gestão, sistematizadas por cada uma 

das unidades orgânicas da estrutura municipal. Foram muitas e 

relevantes as obras e atividades realizadas nos diferentes domínios 

da atividade municipal, desde a área social, à promoção turística, à 

requalificação de espaços públicos e de fruição coletiva, no domínio 

da eficiência financeira, energética e dos sistemas de água e de 

saneamento, bem como na mobilidade urbana e nos domínios da educação 

e da área ambiental. ------------------------------------------------ 

2. Porventura, o Senhor Vereador, Aqrt. Castanheira Penas, não terá 

dada a devida atenção aos referidos relatórios de execução das 

atividades e ações municipais mais relevantes, promovidas no último 

ano, e, isso, tê-lo-á, de forma apressada, a extrair conclusões 

desfasadas da realidade. -------------------------------------------- 

3. É estranho que afirme que o município, no ano de 2019, não tenha 

feito adequada promoção turística do concelho, pois, na verdade, terá 

sido o período temporal de maior promoção nesse domínio, quer de forma 

singular, quer no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, 

tenha sido em feiras de âmbito nacional, designadamente na BTL e na 

Feira Ibérica de Turismo da Guarda, ou nas feiras e certames locais, 

designadamente nos concelhos vizinhos, de Boticas, Montalegre e 

Valpaços. ---------------------------------------------------------- 

4. Essa afirmação, contrasta com a informação estatística coligida 

pelos serviços municipais, que deram nota de que o ano de 2019, Chaves 

terá registado o maior número de dormidas de sempre, o posto de turismo 

duplicou o número de atendimentos físicos, sem esquecer que as Termas 

de Chaves e Vidago tiveram um desempenho notável, talvez o melhor de 

sempre, quer no número de frequência de aquistas, quer na dimensão 

financeira, pois não se deve escamotear que foi o primeiro ano que a 

GEMC, não deu prejuízo, mas pelo contrário registou um exercício 

positivo. ---------------------------------------------------------- 

5. Essa dinâmica e entusiasmo que se sentia na economia local, 

particularmente no turismo de base termal, terá sido posto em causa 

pela pandemia do Covid19 que vivemos, pelo que estamos já a preparar 

o pós-pandemia, sabendo que nada vai ficar como era antes. ---------- 

6. Relativamente às despesas com pessoal devo dizer que é para mim um 

orgulho poder corrigir injustiças cometidas no período da Troika, pelo 

governo do PSD e CDS, devolvendo, na íntegra, aos trabalhadores todos 

os direitos salariais, proceder à reposição salarial, pagar o aumento 

da remuneração mensal garantida, entre outros. ---------------------- 

7. O incremento remuneratório que o Senhor Vereador, Arq. Castanheira 

Penas, refere, inclui não só a correção dessas injustiças, mas também 

acomoda o incremento dos respetivos encargos sociais, bem como a 

despesa associada à contratação, no ano de 2019, de mais dez 

assistentes operacionais, para reforçarem o tratamento dos jardins, a 

limpeza urbana e os serviços de água e saneamento. ------------------ 

8. Os setecentos e dezoito mil euros de despesa adicional com pessoal, 

no ano de 2019, inclui ainda os cerca de trinta técnicos superiores, 

uns a tempo inteiro e outros a tempo parcial, que integram as esquipas 

que desenvolvem os três projetos no domínio do combate ao insucesso 

escolar, sendo que oitenta e cinco por cento dessa despesa é 

reembolsada pelo Programa Operacional Regional Norte 2020. ---------- 

9. Ainda uma última referência quanta esta matéria, o acréscimo de 

despesa com pessoal relativa ao ano anterior, é ainda explicada pelos 

vinte animadores sociais que o município contratou para apoiar as 

escolas, designadamente no prolongamento dos horários de funcionamento 

dos estabelecimentos escolares do pré-primário e do primeiro ciclo. -

10. Devo aliás dizer, que pretendemos contratar ainda mais assistentes 
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operacionais que nos permitam melhorar a limpeza urbana e os espaços 

verdes, no intuito de afirmarmos a cidade e o concelho de Chaves 

enquanto destino turístico. ----------------------------------------- 

11. Por último, dizer que temos conseguido fazer um equilíbrio perfeito 

entre a consolidação orçamental e financeira e a necessidade de forte 

investimento municipal, garantindo, sempre, a existência de recursos 

próprios para a execução dos muitos projetos financiados por fundos 

europeus, acreditando, sinceramente, que este é o rumo certo. -------

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

Em resposta à declaração expressa pela Senhora Vereadora, Dra. Manuela 

Tender, acima exarada, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, 

tendo apresentado, verbalmente, os seguintes comentários: ----------- 

1. A Senhora Vereadora na ânsia de votar contra, ainda que sem saber 

bem porquê, confunde a cronologia e afirma que estamos já no final do 

terceiro ano do mandato, quando, na verdade, nos seis meses que faltam 

para que tal seja verdade, ainda teremos muita atividade para 

desenvolver e obra para concluir. ----------------------------------- 

2. Pese embora a censura que as suas palavras revelam, as afirmações 

são genéricas e desprovidas de qualquer evidência factual, o que nos 

faz acreditar que estamos no rumo certo. ---------------------------- 

3. Como tive oportunidade de afirmar na apresentação das contas, as 

Grandes Opções do Plano aprovadas para o respetivo ciclo de gestão, 

foram enformadas pelo nosso programa autárquico e é esse que tem 

conduzido o nosso planeamento estratégico e a nossa gestão. --------- 

4. Estamos, como disse, a governar há cerca de dois anos e meio, e não 

nos pode legitimamente ser exigido que, em tão curto período de tempo, 

corrijamos e “viremos ao contrário”, o que não foi feito em dezasseis 

anos de gestão autárquica do PSD. -----------------------------------

5. Deixe que lhe diga que estamos muito concentrados e empenhados na 

gestão autárquica, na resolução dos gravíssimos problemas financeiros 

herdados, mas ao mesmo tempo a promover inúmeras atividades e ações 

de promoção do nosso território e dos nossos recurso, a incrementar a 

coesão social e a melhorar as condições de atratividade turística e 

empresarial do nosso concelho, sem esquecer a requalificação do espaço 

público e de fruição coletiva. --------------------------------------  

6. Permita-me que afirme, com orgulho, que temos feito bem o nosso 

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

7. É verdade que a nossa estratégia sofreu um forte revés com os 

efeitos económicos e sociais decorrentes da pandemia da Covid19, que 

pôs em causa da dinâmica económica e turística em curso, situação que 

nos obrigará a empenharmo-nos ainda mais e, porventura, a alterar 

prioridades. ------------------------------------------------------- 

8. Como já tive oportunidade de dizer antes, nada ficará como antes 

da crise pandémica, e, nalguns casos, teremos de recomeçar de novo, 

de refazer o caminho já trilhado. ----------------------------------- 

9. Os resultados alcançados na execução em apreciação deixa-nos 

orgulhosos, mas ao mesmo tempo responsabiliza-nos para o futuro, 

exigindo mais e melhor. --------------------------------------------- 

10. Essa minha afirmação não significa que estejamos satisfeitos, que 

nos bastemos com os resultados alcançados, pois temos a consciência 

que temos de apoiar ainda mais o mundo rural, muito através das juntas 

de freguesia, o setor do comércio e do turismo, os principais agentes 

económicos locais, as associações culturais, desportivas e sociais, 

com o objetivo de sermos um concelho mais coeso, em especial nas 

dimensões económica e social, mas sem esquecer o compromisso da 

sustentabilidade das finanças do município de Chaves, que ainda não 

se encontra cabalmente alcançado. ----------------------------------- 
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11. Quanto à liderança regional, devo dizer que a situação atual é 

hoje bem diferente daquela que herdamos, hoje há cooperação e 

solidariedade entre os municípios do Alto Tâmega, e existe um projeto 

comum, que acolhe todos, que se concentra no todo e não nas partes, 

na certeza de que juntos somos mais fortes e de que o caminho do futuro 

e do desenvolvimento se faz em conjunto. ---------------------------- 

12. Ainda neste particular, devo dizer, com agrado, que se encontra 

em construção, na zona das Caldas de Chaves, o Posto de Turismo do 

Alto Tâmega, financiado por recursos próprios dos seis concelhos que 

integram a CIM do Alto Tâmega, e de que está em fase de instalação o 

Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia da Água, nas 

antigas instalações do antigo Magistério de Chaves. ----------------- 

13. A liderança de um território não se reclama ou exige, mas decorre 

de um processo natural de reconhecimento comum. --------------------- 

14. Termino, dizendo que Roma e Pavia não se fizeram num dia e que o 

nervosismo e a impaciência não são bons conselheiros, e já agora, não 

nos exija que se faça em pouco mais de dois tudo aquilo que não foi 

feito em dezasseis anos de governação do PSD. ----------------------- 

 

 

2.2. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2020 – 5ª A 8ª - REGRA 

DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL NAS MODIFICAÇÕES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N  

10º/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. ----- 

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.  ------------------------------ 
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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: 

 
Chaves, 21 de abril de 2020 ----------------------------------------- 

A Chefe de Divisão, ------------------------------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Anexo: Mapas das Modificações aos Documentos Previsionais 2020 – 5ª a 

8ª ----------------------------------------------------------------- 

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

2020.04.22. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo para conhecimento. --------------------------- 

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

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

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

 

 

2.3. 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA (REVISÃO, NOS TERMOS DO 

POCAL) AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2020. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

11/DGF/2020. ------------------------------------------------------- 

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

Valor Validação

31 363 287,04 €  

6 590 298,50 €    

2 623 001,08 €    

31 363 287,04 €  

6 590 298,50 €    

24 772 988,54 €  

2 623 001,08 €    

22 149 987,46 €  

31 363 287,04 €  

1 568 164,35 €    

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)

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)

21/04/2020

REGRAS ORÇAMENTAIS
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I.  Justificação -------------------------------------------------- 

1 – Considerando que no ponto 2.3.4.2 das considerações técnicas do 

Dec-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro com a redação que lhe foi 

conferida pelo Dec. Lei n.º 84-A/2002 de 5 de Abril - Plano Oficial 

de Contas das Autarquias Locais (POCAL), se encontra consagrado que, 

na execução do orçamento das autarquias locais só podem ser liquidadas 

e arrecadadas as receitas que tiverem sido objeto de inscrição 

orçamental adequada; ------------------------------------------------ 

2 - Considerando, que, dá origem a revisão orçamental a abertura de 

novas rubricas orçamentais, agora designada, de acordo com o SNC-AP, 

como Alteração Orçamental Modificativa. ----------------------------- 

3 – Considerando, que, na Alteração Orçamental Modificativa pode ser 

utilizada como contrapartida ao aumento das despesas 

(independentemente da sua natureza), a incorporação do saldo 

(orçamental) apurado no exercício anterior, desde que seja respeitado 

o princípio do equilíbrio corrente, bem como o principio do equilíbrio 

orçamental; -------------------------------------------------------- 

4 – Considerando, ainda, que relativamente ao “saldo da gerência 

anterior”, embora a sua inscrição no orçamento da receita não seja 

obrigatória, a sua utilização constitui, uma regra de boa gestão 

orçamental, tendo em conta a escassez de recursos para a persecução 

dos fins públicos. -------------------------------------------------- 

5 – Considerando que, as “Reposições Não Abatidas nos Pagamentos”, 

abrangem as receitas provenientes de entradas de fundos em resultados 

de pagamentos indevidos, ocorridos em anos anteriores, englobando as 

devoluções que ocorrem depois do encerramento do ano financeiro em que 

ocorreu o pagamento; ------------------------------------------------ 

6 – Considerando que, atendendo à natureza da receita proveniente de 

reposições não abatidas nos pagamentos, para efeitos de elaboração dos 

documentos previsionais, o capítulo económico respetivo “15 – 

Reposições Não Abatidas nos Pagamentos”, não deve, em regra, ser 

dotado, pelo que, se durante o exercício económico forem detetadas 

situações desta natureza, a autarquia deve proceder a uma Alteração 

Orçamental Modificativa; -------------------------------------------- 

7 – A título excecional, esta rubrica pode ser dotada caso à data da 

elaboração do orçamento for conhecida causa justificativa da sua 

abertura, situação da qual deve ser apresentada a devida prova em 

anexo; ------------------------------------------------------------- 

8 – Considerando que, o Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, 

que aprovou o SNC-AP, na sua atual redação, prevê, na sua NCP 26, as 

notas de enquadramento que explicam com detalhe a movimentação das 

contas do processo orçamental para o registo do orçamento inicial, 

para alterações orçamentais, para a execução orçamental, para a 

receita e despesa com incidência em períodos futuros, para operações 

de tesouraria, discriminando os tipos de recebimentos e pagamentos que 

podem ocorrer por este tipo de operações, para contas de passivos 

contingentes, com indicação dos tipos de passivos contingentes 

relevantes, e para o encerramento da contabilidade orçamental; ------ 

9 – Considerando que o SNC-AP, não revoga as seguintes normas do POCAL:  

 2.9 - Controlo interno ----------------------------------------- 

 3.3 - Regras previsionais -------------------------------------- 

 8.3.1 - Modificações do orçamento ------------------------------ 

Do Orçamento da Despesa --------------------------------------------- 

1 - Considerando que o ponto 8.3.1.2 das considerações técnicas do 

POCAL, se encontra prevista a possibilidade de, sem prejuízo dos 
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princípios orçamentais e das regras previsionais para ocorrer a 

despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode 

ser objeto de revisões e alterações; -------------------------------- 

2 – Considerando que no ponto 8.3.1.3 do mesmo diploma, o aumento 

global da despesa prevista dá sempre lugar a Alteração Orçamental 

Modificativa, salvo quando se tratem de receitas legalmente 

consignadas, empréstimos contratados ou ainda da entrada em vigor da 

nova tabela de vencimentos quando publicada após a aprovação do 

orçamento inicial; -------------------------------------------------- 

Do Plano Plurianual de Investimentos -------------------------------- 

1 – Considerando que o PPI se apresenta como uma componente das Opções 

do Plano, onde são definidas as linhas de desenvolvimento estratégico 

autárquico; -------------------------------------------------------- 

2 – Considerando que este documento Previsional, de horizonte móvel 

de quatro anos, inclui todos os projetos e ações a realizar por 

investimentos, explicitando a respetiva previsão da despesa; -------- 

3 - Considerando que no ponto 8.3.2.1. das considerações técnicas do 

POCAL, se define que as modificações do Plano Plurianual de 

Investimentos se consubstanciam em revisões e alterações; ----------- 

4 – Considerando que no ponto 8.3.2.2 do retrocitado diploma, as 

revisões do Plano Plurianual de Investimentos têm lugar sempre que se 

torne necessário incluir e/ou anular projetos nele considerados, 

implicando as adequadas modificações no orçamento, quando for o caso. 

5 – Considerando ainda que, no ponto 8.3.2.3, se encontram 

estabelecidas as situações enquadradas pela modificação titulada como 

alteração ao PPI, onde, a realização antecipada de ações previstas 

para anos posteriores ou a modificação do montante das despesas de 

qualquer projeto constante no PPI aprovado devem ser precedidas de uma 

alteração ao Plano, sem prejuízo das adequadas modificações no 

orçamento, quando for o caso; --------------------------------------- 

6 – Da interpretação do ponto anterior é possível concluir que as 

situações previstas pelo texto legalmente aprovado, suscitam a ideia 

de que as mesmas se circunscrevem na área da pura gestão financeira 

dos projetos, submetidas à dinâmica própria decorrente das respetivas 

execuções. --------------------------------------------------------- 

Dos Instrumentos de Gestão Financeira do Município: ----------------- 

A – Receita: -------------------------------------------------------- 

1 – Face Ao exposto, e considerando a receção, após o encerramento do 

exercício económico anterior, de transferências respeitantes à 

devolução de verbas decorrentes de pagamentos efetuados pelo 

Município, cuja, regularização contabilística apenas poderá ser 

efectuada, nos termos do POCAL, pela via da “Reposições Não Abatidas 

aos Pagamentos”, por tratar-se de despesa realizada em ano anterior, 

procede-se à seguinte modificação ao orçamento da receita e da despesa: 

1.1. Inscrição da rubrica “Reposições Não Abatidas aos Pagamentos - 
15.01.01”, pelo valor de 23.752,70€; -------------------------------- 

2 – Considerando que, nos termos do POCAL, constitui prática de boa 

gestão orçamental, a utilização (integral ou parcial), do saldo 

orçamental, da gerência anterior, a redistribuir por rubricas cuja 

dotação se revele, atualmente, como insuficiente, face às previsões 

iniciais, procede-se à seguinte modificação ao orçamento da receita: 

2.1 Incorporação do saldo do exercício anterior, na rubrica orçamental 
da receita respetiva - 16.01.01, no valor de 3.959.531,57€, destinado 

ao reforço de rubricas orçamentais da despesa de capital e corrente 

constantes em quadro infra, a desenvolver durante o corrente ano 

económico, considerando que tal distribuição de dotações, vai de 
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encontro à manutenção do princípio de equilíbrio corrente e 

orçamental, previsto no POCAL; -------------------------------------- 

3 – Inscrição de nova rubrica orçamental da receita corrente, 

designada – “IVA – reembolsos” – 08019903, pelo valor de 500.000,00€. 

B – Despesa: inscrição de rubricas do orçamento da despesa e 

projetos/ação do PPI e ainda o reforço de dotações, de acordo com o 

quadro “Anexo I”, anexo à presente proposta; ------------------------ 

10 - Considerando que as modificações anteriormente enunciadas, pela 

sua natureza, latitude e efeitos financeiros delas decorrentes, apenas 

poderão ser contempladas nos instrumentos de gestão financeira em 

vigor, pela via da figura da Alteração Orçamental Modificativa.; ---- 

11 - Considerando que a presente proposta dá integral cumprimento às 

regras definidoras da elaboração do Orçamento particularmente o 

princípio orçamental corrente, tendo inteiro acolhimento quer na Lei 

de Enquadramento Orçamental, quer ainda no Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-lei n.º 54-

A/99 de 22 de Fevereiro e ulteriores alterações e, bem assim, no 

Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro  (SNC-AP), na sua atual 

redação; -----------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                      

II. Proposta em Sentido Estrito ------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir ao Presidente da Câmara a adoção da 

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

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para 

reunião de Executivo Municipal, com vista à sua aprovação; ---------- 

b) Sequencialmente, caso a presente proposta venha a merecer 

aprovação por parte do Executivo camarário, deverá a mesma, ser 

remetida para uma próxima sessão da Assembleia Municipal com vista ao 

seu sancionamento pelo aludido órgão deliberativo, no cumprimento do 

disposto na alínea a), do nº 1, do art.º 25º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações. ----------------- 

Chaves, 21 de abril de 2020 ----------------------------------------- 

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira ----------------------------- 

(Márcia Raquel Santos, Dra.) ---------------------------------------- 

Anexos: ------------------------------------------------------------ 

a) Resumo dos fluxos de caixa/ Saldo da gerência anterior; ---------- 

b) Mapa da 1ª Alteração Orçamental Modificativa. Aos Documentos 

Previsionais 2020; -------------------------------------------------- 

c) Anexo I – quadro inscrições e reforço de dotações; --------------- 

d) Mapa I -  comprovativo do cumprimento do art.º 40 da lei 73/213, 

de 3 de setembro e subsequentes alterações (equilíbrio orçamental).-- 

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

2020.04.22. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para efeitos de apreciação e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.4. CONCURSO PÚBLICO TENDENTE À ADJUDICAÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO 

DO ESPAÇO PÚBLICO COM A INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO 

DE BEBIDAS, COM CARÁCTER NÃO SEDENTÁRIO, COM ÁREA DE ESPLANADA, E COM 

SERVIÇO DE ALUGUER DE EMBARCAÇÕES DE RECREIO NO DOMÍNIO PÚBLICO 

HÍDRICO, NA CIDADE DE CHAVES, JUNTO À ALAMEDA DO TABULADO (CALDAS), 

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR, CHAVES. PROPOSTA N.º 20/GAP/2020. --- 
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Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento -------------------------------------------------- 

1. Considerando que a Alameda do Tabulado (Caldas), sita na freguesia 
de Santa Maria Maior, Chaves, integra o domínio público do Município 

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

2. Considerando que se torna necessário dinamizar o espaço acima 

referido, munindo-o de condições que permitam que o mesmo se torne num 

espaço privilegiado de lazer e convívio para crianças e adultos, 

justificando-se, nesta justa medida, a instalação, no referido espaço, 

de um estabelecimento de bebidas, com carácter não sedentário, de 

apoio ao mesmo, e no qual se prestem serviços de bebidas e de aluguer 

de embarcações de recreio no domínio público hídrico, os quais por uma 

questão de eficiência e economia, deverão ser realizados por um 

operador privado; -------------------------------------------------- 

3. Considerando que, nos termos do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 
280/2007, de 07/08 e ulteriores alterações, podem ser conferidos a 

particulares, através de ato ou contrato administrativos, durante um 

período determinado de tempo, poderes exclusivos de fruição de bens 

do domínio público, mediante o pagamento das respetivas taxas; ----- 

4. Considerando que por força do disposto no artigo 27.º do retrocitado 
diploma legal, os particulares podem adquirir direitos de uso 

privativo do domínio público por licença ou concessão; ------------- 

5. Considerando que a respetiva licença de uso privativo será atribuída 
pelo período de 4 anos, com início no ano de 2020; ----------------- 

6. Considerando que, de acordo com as disposições combinadas 

previstas, respetivamente, nos artigos 7.º e 8.º, ambos do Decreto-

Lei n.º 280/2007, de 07/08 e ulteriores alterações, o Município de 

Chaves, enquanto entidade gestora dos espaços do domínio público 

identificados supra, se encontra legalmente obrigada a assegurar aos 

interessados em contratar ou em os utilizar uma concorrência efetiva, 

garantindo a adequada publicidade e proporcionar, tempestivamente, o 

mais amplo acesso aos procedimentos; -------------------------------- 

7. Considerando que os serviços que se pretendem adjudicar não revestem 
a natureza de serviços públicos, pelo que, atento ao disposto na Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, compete à 

Câmara Municipal aprovar a adjudicação dos mesmos, fixando as 

respetivas condições gerais; --------------------------------------- 

8. Considerando que a adjudicação do direito de ocupação do domínio 
público para a instalação e exploração do estabelecimento de bebidas, 

com carácter não sedentário, em causa, deverá ser precedido de 

procedimento que garanta o cumprimento dos princípios da igualdade, 

transparência e da concorrência, na formação do respetivo contrato, 

gerando iguais oportunidades para todos os eventuais interessados, 

dando, assim, pleno cumprimento ao disposto nos artigos 7.º e 8.º, do 

Decreto-Lei n.º 280/2007, de 07/08 e ulteriores alterações; --------- 

9. Considerando que o Código dos Contratos Públicos é aplicável, com 
as necessárias adaptações, aos procedimentos destinados à atribuição 

unilateral, por parte das entidades adjudicantes referidas no seu 

artigo 2.º, de quaisquer vantagens ou benefícios, através de ato 

administrativo ou equiparado, em substituição da celebração de um 

contrato público, conforme previsto no n.º 3, do artigo 1.º, do CCP. 

10. Considerando, assim, que a adjudicação do direito de ocupação 

para instalação do referido estabelecimento de bebidas, com carácter 

não sedentário, deverá ser precedida de concurso público, aplicando-

se a tal procedimento, com as devidas adaptações, as regras constantes 

na parte II, do Código dos Contratos Públicos, em tudo o que não 
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contrarie o disposto no programa de concurso e no caderno de encargos 

em anexo à presente proposta; --------------------------------------- 

11. Considerando que, nos termos do caderno de encargos em anexo à 

presente proposta, o eventual adjudicatário assumirá a 

responsabilidade pela execução e implementação da estrutura amovível 

associada ao estabelecimento de bebidas, com carácter não sedentário, 

no local identificado supra, bem como ao serviço de aluguer de 

embarcações de recreio no domínio público hídrico. ------------------ 

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

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte 

estratégia de atuação: --------------------------------------------- 

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

executivo camarário, com vista a que o aludido órgão aprove a abertura 

do procedimento – concurso público - para a atribuição do direito de 

ocupação do espaço público com a instalação e exploração de um 

estabelecimento de bebidas, com carácter não sedentário, com área de 

esplanada, e serviço de aluguer de embarcações de recreio do domínio 

público hídrico, na cidade de Chaves, junto à Alameda do Tabulado, 

sita na freguesia de Santa Maria Maior, local melhor identificado na 

planta de localização em anexo, conforme condições de adjudicação 

constantes em anexo à presente informação - Caderno de Encargos; --- 

b) Sequencialmente, que sejam aprovadas as peças do correspondente 

procedimento concursal, muito concretamente, o programa de 

procedimento e o caderno de encargos, documentos cujo teor aqui se dão 

por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais; ------- 

c) Simultaneamente, que seja designado o júri responsável pela 

liderança e coordenação do procedimento, acima referido, com a 

seguinte constituição: ---------------------------------------------- 

Presidente: Dr.ª Carla Negreiro, Chefe de Divisão de Administração e 

Fiscalização, em regime de substituição (Despacho n.º 13/GAP/2020); 

1º Vogal efetivo: Dr. Marcos Barroco, Técnico Superior; ------------- 

2º Vogal efetivo: Dr.ª Cristina Rodrigues, Técnica Superior; -------- 

Vogais suplentes:  -------------------------------------------------- 

- Dr.ª Márcia Santos, Chefe de Divisão de Gestão Financeira; -------- 

- Dr.ª Susana Borges, Técnica Superior. ----------------------------- 

Na ausência ou impedimento do presidente, o mesmo será substituído 

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

d) Por último, caso a presente proposta venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão executivo 

municipal, dever-se-á promover à sua publicação mediante a afixação 

de editais nos lugares de estilo, bem como em jornal local e no site 

oficial do Município de Chaves, de acordo com o disposto no artigo 

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

alterações. -------------------------------------------------------- 

Chaves, 15 de abril de 2020 ---------------------------------------- 

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

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

Em anexo: - Normas disciplinadoras do procedimento em causa e caderno 

de encargos. -------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

XII 

DIVERSOS 
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1. PROPOSTA DE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO POR DESERÇÃO - PROJETO DE 

INTERESSE MUNICIPAL “ENTREPOSTO FRIGORÍFICO COM SALA DE DESMANCHA E 

CORTE MISTA” DA SOCIEDADE “SERRAGADOS – COMÉRCIO DE GADO LDA.” – 

DECISÃO DEFINITIVA - INFORMAÇÃO Nº 29/DSC/2020, DA ENG.ª CLÁUDIA 

FERREIRA, DE 18.03.2020. -------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ----------------------------------------

I ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO ------------------------------------

1.No pretérito dia 17/02/2020, o Executivo Camarário, em sua reunião 

ordinária, deliberou manifestar a intenção de declarar a extinção do 

procedimento por deserção, implicando, consequentemente, a extinção 

do contrato de concessão de benefícios tributários municipais, 

celebrado com aquela entidade promotora, nos termos da informação 

técnica n.º 17/DSC/2020. -------------------------------------------

2. Em face de tal sancionamento, no dia 02/03/2020, procedeu-se à 

notificação do projeto de decisão à interessada, tendo-lhe sido 

concedidos 10 dias para se pronunciar, nos termos previstos no Artigo 

121º do CPA, sob pena do órgão executivo tomar deliberação definitiva 

sobre a proposta exarada no mesmo. ----------------------------------

3. Esgotado o prazo concedido para o exercício do direito de 

participação – audiência prévia escrita – a interessada não se 

pronunciou. --------------------------------------------------------

4. Em razão de não ter havido resposta por parte da promotora e em 

conformidade com o Artigo 127.º do CPA, a Comissão Técnica de Análise, 

Acompanhamento e Fiscalização dos Projetos de interesse Municipal 

(CTAAF-PIM) propôs28  que se deliberasse no sentido de que a proposta 

de decisão aprovada por deliberação camarária de 17/02/2020, sob a 

Informação n.º 17/DSC/2020, se torne definitiva, e, a fim, o 

procedimento seja extinto, por deserção. ----------------------------

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ---------------------------------

1. Em coerência com as razões de facto e de direito supra enunciadas 

e de acordo com o preconizado pela Comissão, na qualidade de relatora 

da mesma, cumpre-me sugerir que seja submetida à consideração do Senhor 

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, a seguinte estratégia 

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

1.1. O agendamento deste assunto para a próxima reunião da Câmara 

municipal  a fim do executivo camarário tornar definitiva a sua 

deliberação de 17/02/2020, tomada sob a Informação n.º 17/DSC/2020, 

declarando extinto o procedimento referente ao Projeto de Interesse 

Municipal “Entreposto Frigorífico com Sala de Desmancha e Corte Mista” 

da sociedade “Serragados – Comércio de Gado Lda.”, e, 

consequentemente, extintos os efeitos do contrato de concessão de 

benefícios tributários municipais, outorgado em 20/07/2017. --------- 

                                                           
28 Em face dos constrangimentos decorrentes da emergência de saúde 

pública mundial da infeção de Coronavírus (COVID-19), e da declaração 

de situação de pandemia por parte da OMS, os cinco membros da CTAAF-

PIM embora não se tenham reunido presencialmente emitiram, entre os 

dias 16 e 18 de março, os respetivos pareceres por via eletrónica (com 

exceção da técnica superior afeta à DGOT, que por se encontrar em 

regime de trabalho por rotatividade permanecerá em casa até ao próximo 

dia 31/03/2020). ---------------------------------------------------- 
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1.2. Caso haja deliberação nos termos preconizados, propõe-se ainda: 

a) A notificação eletrónica da interessada, nos termos previstos no 

Artigo 112º Código do Procedimento Administrativo (CPA); ------------  

b) O encaminhamento da presente informação para o Gabinete de 

Notariado e Expropriações (GNE), para que esses serviços tomem 

conhecimento da deliberação em questão; -----------------------------  

c) Em coerência com a atuação seguida aquando da celebração do 

contrato, dever-se-á dar conhecimento da extinção do mesmo à 

Assembleia Municipal, na primeira sessão daquele órgão deliberativo. 

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 15.04.2020 ----- 

1 - A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------  

2 - Na qualidade de Gestor do Processos das candidaturas PIM, e tendo 

por base a presente informação técnica e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, que profira despacho de 

submeter a presente informação/proposta a reunião do Executivo 

Municipal para deliberação em conformidade com o preconizado na 

proposta. ---------------------------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, --------------- 

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

2020.04.18. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para efeitos de apreciação e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. CANDIDATURA N.º NORTE-03-1203-FEDER-000378 - “EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

NO EDIFÍCIO DA ADRAT” - NOTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO 

DE ACEITAÇÃO - INFORMAÇÃO Nº 39/DSC/2020, DA ENG.ª CLÁUDIA FERREIRA, 

DE 15.04.2020. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação visa: -----------------------------------------  

a) Levar ao conhecimento do executivo municipal a notificação de 

aprovação da candidatura em epígrafe, pela Comissão Diretiva do NORTE 

2020, em 02/04/2020, nos termos do Parecer Global que se anexa; ----- 

b) Promover as diligências necessárias à assinatura do Termo de 

Aceitação e respetiva devolução à Comunidade Intermunicipal do Alto 

Tâmega (CIM-AT). ---------------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Ao abrigo do Aviso NORTE-03-2017-42 – “Eficiência Energética nas 

Infraestruturas Públicas da Administração Local”, o Município de 

Chaves apresentou, em 04/12/2019, uma candidatura designada 

“Eficiência Energética no Edifício da ADRAT”, a qual se encontrava 

integrada no “Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da 

Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega”. --------------------------  

2.2. Após a competente análise e avaliação, a referida candidatura 

mereceu decisão favorável de aprovação por deliberação da Comissão 

Diretiva do Norte 2020, datada de 02/04/2020, a qual foi comunicada 

pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), enquanto 
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organismo intermédio da Autoridade de Gestão, através de mensagem de 

correio eletrónico, remetida em 03/04/2020. ------------------------- 

2.3. Com a citada comunicação foi juntamente rececionado o Termo de 

Aceitação do apoio, cuja minuta se apresenta em anexo, o qual deverá 

ser assinado e autenticado pelo Senhor Presidente da Câmara, para 

efeitos de contratualização da operação em causa. ------------------- 

2.4. Esta operação consubstancia a melhoria da eficiência energética 

do edifício da ADRAT pela reconversão dos seus sistemas energéticos, 

no sentido de obter poupanças significativas em termos de consumo de 

energia, através, nomeadamente, da utilização de LED em toda a 

iluminação interior, novos sistemas de ventilação, aplicação de 

isolamento na cobertura e a instalação de sistema solar fotovoltaico, 

intervenções estas que, garantirão uma redução do consumo de energia 

primária em pelo menos 30% e permitirão que o edifício obtenha uma 

classificação energética A. ----------------------------------------- 

2.5. Analisado o conteúdo constante no Parecer Global e no respetivo 

Termo de Aceitação, entre outros documentos, verificou-se que, da 

apreciação da candidatura e respetiva análise de mérito, por parte da 

Autoridade de Gestão, resultou a obtenção de uma pontuação de 4,50 

pontos. ------------------------------------------------------------ 

2.6. Verificou-se também, que da análise da referida candidatura, e 

dos esclarecimentos adicionais prestados pelo Município de Chaves, em 

sede de esclarecimentos complementares, resultaram reajustamentos aos 

valores do investimento total e do investimento elegível, tendo 

resultado numa alteração na repartição dos valores de investimento, 

conforme seguidamente apresentado: ---------------------------------- 

 
INVESTIMENTO 

CANDIDATADO 

INVESTIMENTO 

APROVADO 

VARIAÇÃO ENTRE VALORES 

CANDIDATADOS E VALORES 

APROVADOS 

Investimento Total 84.796,46€ 84.315,92€ - 480,54€ 

Investimento Elegível 84.796,46€ 84.315,92€ - 480,54€ 

Investimento Elegível não 

comparticipado 

0,00 € 0,00 € _ 

Investimento Não Elegível 0,00 € 0,00 € _ 

Contribuição FEDER/FC Total 79.262,43€ 79.851,42€ + 588,99€ 

FEDER recuperável (95%) 68.261,68€ 77.737,42€ + 9.475,74€ 

FEDER não recuperável (85%) 12.294,96€ 2.114,00€ -10.180,96€ 

Autarquia Local (investimento 

elegível 

5.534,03€ 4.464,50€ - 1.096,53€ 

TAXA FEDER 93,47% 94,71% +1,24% 

2.7. Os reajustamentos em questão espelharam a correção do número de 

luminárias a substituir, em face da deteção de lapso no Relatório de 

Avaliação Energética, o que implicou a devida correção dos 

investimentos total e elegível inicialmente candidatados. ----------- 

2.8. Relativamente ao diferencial em termos do cofinanciamento FEDER 

da operação, embora se encontre acima do inicialmente calculado, para 

a modalidade de subvenção não recuperável, apenas foi tido em 

consideração a auditoria energética (2.114,00€) sendo que os estudos 

contratados para realização do investimento terão sido automaticamente 

direcionados para a modalidade reembolsável pelo valor associado a 

esta componente exceder o valor total elegível. --------------------- 

2.9. De referir, ainda, que ao nível das metas dos indicadores a 

contratualizar, e em face de não ter sido possível apresentar 

evidências da classe dos balastros existentes no edifício e da análise 

efetuada pela Direção-Geral de Energia e Geologia constante no ponto 

4. do parecer global, foram ajustadas as seguintes metas: ----------- 
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(i) Indicador de realização “O.04.03.02.C – Redução anual do consumo 

de energia primária nos edifícios públicos” – de 146.150 para 56.647 

kWh/ano; e ---------------------------------------------------------- 

(ii) Indicador de resultado “R.04.03.04.P – Consumo de energia final 

nos edifícios da administração local após intervenção” – de 163.005 

para 67.015 kWh/ano. ------------------------------------------------ 

2.10. Salienta-se que, tratando-se de uma subvenção reembolsável, 

conforme o regulamento específico da candidatura, foi apresentada, 

pela Autoridade de Gestão, em anexo à minuta do Termo de Aceitação, o 

respetivo Plano de Reembolsos, a ter início em novembro de 2023, com 

as seguintes características: --------------------------------------- 

• Valor de subvenção reembolsável: 77.737,42€ ------------------- 

• Número de reembolsos: 24 --------------------------------------  

• Periodicidade dos reembolsos: Semestral ----------------------- 

• Valor dos reembolsos (do primeiro ao penúltimo 3.299,11€) ----- 

• Valor do último reembolso: 1.857,89€ -------------------------- 

• Data do primeiro reembolso: novembro 2023 --------------------- 

2.11. Neste contexto, cumpre neste momento decidir sobre a aceitação, 

pelo Município de Chaves, do respetivo cofinanciamento, nos moldes 

apresentados na respetiva minuta do Termo de Aceitação e apresentados, 

resumidamente, no ponto 2.7 da presente informação. ---------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

3.1. Considerando a importância que a intervenção a efetuar no 

edifício em questão terá em termos de redução dos consumos de energia, 

de redução da fatura energética e de redução das emissões de gases com 

efeito de estufa, quer pela via da melhoria das condições de 

usabilidade e da sensibilização para as questões da eficiência 

energética; -------------------------------------------------------- 

3.2. Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 

21.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, a aceitação do 

apoio é feita mediante assinatura do Termo de Aceitação ou submetida 

eletronicamente e autenticada nos termos do artigo 11.º ou, quando 

previsto na regulamentação específica, mediante a celebração de 

contrato entre a entidade competente para o efeito e o beneficiário; 

3.3. Considerando que, nos termos do nº 2 do mesmo artigo, a decisão 

de aprovação caduca, caso não seja submetido ou assinado o Termo de 

Aceitação ou outorgado o contrato, no prazo máximo de 30 dias úteis a 

contar da data da notificação da decisão, salvo motivo justificado, 

não imputável ao beneficiário e aceite pela autoridade de gestão. --- 

3.4. Face ao exposto, propõe-se que superiormente haja concordância 

com as condições previstas na minuta do Termo de Aceitação, e seja 

exarado despacho no sentido de submeter a presente informação/proposta 

(e respetivos documentos em anexo), à próxima reunião do Executivo 

Municipal, para que haja deliberação no seguinte sentido: ----------- 

(i) Concordância com o teor da minuta do Termo de Aceitação do apoio; 

(ii) Legitimação do Senhor Presidente da Câmara para proceder à 

outorga do referido Termo de Aceitação, para posterior envio à 

Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega. --------------------------- 

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

Anexos: ------------------------------------------------------------ 

Anexo 1 – Parecer Global; ------------------------------------------- 

Anexo 2 – Minuta do Termo de Aceitação. ----------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 16.04.2020 ----- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 
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Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, para que, caso concorde 

com o preconizado, submeta o assunto a reunião de Câmara Municipal 

para que o órgão executivo delibere no seguinte sentido: ----------- 

i) Aprovar a minuta do Termo de Aceitação da operação “Eficiência 

Energética no Edifício da ADRAT” - Candidatura N.º NORTE-03-1203-

FEDER-000378, candidatada no âmbito do Aviso NORTE-03-2017-42 – 

“Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração 

Local”; ------------------------------------------------------------ 

ii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 

referido Termo de Aceitação e posterior envio para a Comunidade 

Intermunicipal do Alto Tâmega, enquanto organismo intermédio da 

Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Norte. ----- 

Caso haja deliberação nos termos preconizados, que seja adotada a 

estratégia procedimental prevista na informação técnica. ------------ 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz.  

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

2020.04.20. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para efeitos de apreciação e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. CANDIDATURA NORTE-05-2316-FEDER-000200 - “REABILITAÇÃO DO MUSEU DA 

REGIÃO FLAVIENSE, DO CASTELO, BALUARTE E ENVOLVENTE (PARU 2.1)” – 

NOTIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DA CANDIDATURA E ASSINATURA DO TERMO DE 

ACEITAÇÃO - - INFORMAÇÃO Nº 43/DSC/2020, DA ENG.ª CLÁUDIA FERREIRA, 

DE 20.04.2020 ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação visa: ----------------------------------------- 

a) Levar ao conhecimento do executivo municipal a notificação de 

aprovação da candidatura em epígrafe, pela Comissão Diretiva do NORTE 

2020, em 09/04/2020, nos termos do Parecer Global que se anexa; ----- 

b) Promover as diligências necessárias à assinatura do Termo de 

Aceitação e respetiva devolução à Comunidade Intermunicipal do Alto 

Tâmega (CIM-AT). ---------------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO --------------------------------- 

2.1. Ao abrigo do Aviso NORTE-16-2019-28 – “Planos Estratégicos de 

Desenvolvimento Urbano PI 6.5 (6e)”, o Município de Chaves apresentou, 

em 11/11/2019, uma candidatura designada “Reabilitação do Museu da 

Região Flaviense, do Castelo, Baluarte e Envolvente (PARU 2.1)”. ----  

2.2. Após a competente análise e avaliação, a referida candidatura, 

com uma pontuação de 3,2 pontos, mereceu decisão favorável de aprovação 

por deliberação da Comissão Diretiva do Norte 2020, datada de 

09/04/2020, a qual foi comunicada pela Comunidade Intermunicipal do 

Alto Tâmega (CIMAT), enquanto organismo intermédio da Autoridade de 

Gestão, através de mensagem de correio eletrónico, remetida em 

14/04/2020. -------------------------------------------------------- 

2.3. Com a citada comunicação foi juntamente rececionado o Termo de 

Aceitação do apoio, cuja minuta se apresenta em anexo, o qual deverá 

ser assinado e autenticado pelo Senhor Presidente da Câmara, para 

efeitos de contratualização da operação em causa. ------------------- 

2.4. A operação consubstancia a preservação da Torre de Menagem – 

edifício classificado como monumento nacional –, assim como a 



                                                                F. 229 

                                                                  _____________________ 
 

reabilitação do antigo Paço dos Duques de Bragança, onde está instalado 

o Museu da Região Flaviense (nível da cobertura e climatização) e 

remodelação dos arranjos exteriores envolventes à Torre de Menagem, 

promovendo a atratividade e as condições de acessibilidade da visita 

a este conjunto museológico. ---------------------------------------- 

2.5. A concretização desta operação corresponde a um investimento 

total de 466.797,39€ e a um investimento elegível de 444.568,94€, com 

uma taxa de cofinanciamento de 85%, correspondendo a uma contribuição 

do Fundo de Coesão de 377.883,60€ e um financiamento público nacional, 

a cargo do Município de Chaves, de 66.685,34€. ----------------------                                       

2.6. Analisado o conteúdo constante no Parecer Global e no respetivo 

Termo de Aceitação, verificou-se que a candidatura foi aprovada, nos 

moldes candidatados pelo Município, pelo que cumpre neste momento 

decidir sobre a aceitação, pelo Município de Chaves, do respetivo 

financiamento. ----------------------------------------------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

3.1. Considerando que a candidatura foi aprovada nos moldes 

formalizados pelo Município; ---------------------------------------- 

3.2. Considerando a relevância desta intervenção, no que respeita à 

preservação e à reabilitação dos edifícios em causa, à respetiva 

melhoria da urbanidade do espaço público envolvente aos mesmos e ao 

benefício daí resultante, traduzido no incremento do conforto e 

segurança na fruição dos referidos espaços pela população em geral e 

pelos visitantes; --------------------------------------------------- 

3.3. Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 

21.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, a aceitação do 

apoio é feita mediante assinatura do Termo de Aceitação ou submetida 

eletronicamente e autenticada nos termos do artigo 11.º ou, quando 

previsto na regulamentação específica, mediante a celebração de 

contrato entre a entidade competente para o efeito e o beneficiário; 

3.4. Considerando que, nos termos do nº 2 do mesmo artigo, a decisão 

de aprovação caduca, caso não seja submetido ou assinado o Termo de 

Aceitação ou outorgado o contrato, no prazo máximo de 30 dias úteis a 

contar da data da notificação da decisão, salvo motivo justificado, 

não imputável ao beneficiário e aceite pela autoridade de gestão. --- 

3.5. Face ao exposto, propõe-se que superiormente haja concordância 

com as condições previstas na minuta do Termo de Aceitação, e seja 

exarado despacho no sentido de submeter a presente informação/proposta 

(e respetivos documentos em anexo), à próxima reunião do Executivo 

Municipal, para que haja deliberação no seguinte sentido: ----------- 

(i) Concordância com o teor da minuta do Termo de Aceitação do apoio; 

(ii) Legitimação do Senhor Presidente da Câmara para proceder à 

outorga do referido Termo de Aceitação, para posterior envio à 

Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega. --------------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 21.04.2020 ----- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, para que, caso concorde 

com o preconizado, submeta o assunto a reunião de Câmara Municipal 

para que o órgão executivo delibere no seguinte sentido: ------------ 

i) Aprovar a minuta do Termo de Aceitação da operação “Reabilitação 

do Museu da Região Flaviense, do Castelo, Baluarte e Envolvente (PARU 

2.1)” - Candidatura N.º NORTE-05-2316-FEDER-000200, candidatada no 
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âmbito do Aviso NORTE-16-2019-28 – “Planos Estratégicos de 

Desenvolvimento Urbano PI 6.5 (6e)”; -------------------------------- 

ii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 

referido Termo de Aceitação e posterior envio para a Comunidade 

Intermunicipal do Alto Tâmega, enquanto organismo intermédio da 

Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Norte. ----- 

Caso haja deliberação nos termos preconizados, que seja adotada a 

estratégia procedimental prevista na informação técnica. ------------ 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz.  

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

2020.04.21. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para efeitos de apreciação e 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

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 dez horas e cinquenta minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


