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Nº01 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 07 de janeiro 

de 2021. --------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

Paulo Jorge Ferreira da Silva, Técnico Superior. -------------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram quinze 

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

elaborada e datada de quatro de janeiro de dois mil e vinte e um. --- 

 

 

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

A presente reunião de Câmara, realizou-se na modalidade mista, que 

combinou o formato presencial, no “Salão Nobre” do Edifício dos Paços 

do Concelho, sito na Praça de Camões, em Chaves, e a videoconferência, 

ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 24.º-A do Código do 

Procedimento Administrativo, na sua redação atual, regista-se que a 

presente reunião foi realizada por via telemática, através da 

plataforma “Google meet”. ------------------------------------------- 

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

Assim, participaram, presencialmente, nesta reunião, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, e os Senhores Vereadores, João 

Carlos Alves Neves, Francisco António Chaves de Melo, Carlos Augusto 

Castanheira Penas, Paula Fernanda da Mota Chaves e Victor Augusto 

Costa Santos, e, através de videoconferência, a Senhora Vereadora, 

Maria Manuela Pereira Tender. ------------------------------------- 

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

Iniciada a reunião, usou da palavra, o Presidente da Câmara, Nuno Vaz, 

tendo começado por desejar, a todos votos de boa saúde e um bom ano 

de 2021. ------------------------------------------------------------ 

Seguidamente, o Presidente da Câmara, deu conhecimento, ao Executivo 

Municipal, dos seguintes assuntos relacionados com a atividade 

municipal, a saber: ------------------------------------------------- 

a) “Evolução epidemiológica no Concelho de Chaves“- Sobre este 

assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que, através 

da comunicação social, teve conhecimento de algumas das medidas que 

se encontram a ser preparadas pelo Governo para fazer face a este novo 

aumento de casos “Covid 19” a nível nacional, sendo expectável que o 

novo pacote de medidas poderá ter um impacto relevante nas atividades 

em que o Município tem tutela, muito concretamente feiras, mercados e 

horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. ----------- 
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Aproveitou, para dar nota que, em sua opinião, as feiras e os mercados 

semanais manter-se-ão em funcionamento, tanto mais que estes espaços 

não apresentam menos condições de segurança para a saúde pública 

comparativamente com qualquer hipermercado/supermercado. ------------ 

Em termos de avaliação de risco de contágio nos espaços da feira e do 

mercado, por se tratar de um espaço aberto e ser frequentado por uma 

reduzida quantidade de pessoas e ainda com o cumprimento escrupuloso 

do seu plano de contingência, o risco de contágio é menor 

comparativamente com outros estabelecimentos comerciais. ------------ 

Relativamente à evolução epidemiológica no concelho, a tendência de 

diminuição de casos de “Covid 19” que se vinha a registar no final do 

ano, inverteu-se nesta última semana. ------------------------------- 

Mesmo com esta tendência, o Concelho de Chaves desceu um nível, 

encontrando-se atualmente nos “Concelhos de risco elevado”. --------- 

Neste contexto, existe também a expectativa que, durante a próxima 

semana, se inicie a vacinação de “Covid 19” nos lares do Concelho. --

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

b) “Autarquia flaviense distribui embalagens para refeições take away 

a restaurantes do Município“ - Sobre este assunto, o Senhor Presidente 

da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que a Câmara Municipal ciente das 

dificuldades encontradas pelo setor da restauração, perante a atual 

situação de estado de emergência, iniciou, no passado dia 18 de 

dezembro, a distribuição de embalagens de take away, numa ação 

solidária que abrangerá 110 restaurantes do concelho. --------------- 

Enquadrada nas políticas de apoio social, esta medida abrange os 

restaurantes aderentes a esta iniciativa, contemplando a doação de 

cerca de 56 mil e 800 embalagens variadas por parte da Autarquia, 

distribuídas porta a porta ou levantadas pelos empresários da 

restauração nas instalações da Câmara Municipal, com um investimento 

superior a 16 mil euros. -------------------------------------------- 

O Município é consciente que a restauração é um dos setores bastante 

atingidos do nosso concelho, agora mais penalizado pelas restrições 

impostas a nível nacional, e o respetivo recolher obrigatório, numa 

altura em que tradicionalmente havia mais procura”, considera que com 

a contribuição deste gesto simbólico, pretende minorar custos e 

incentivar os empresários da restauração a reinventarem a sua 

estratégia de trabalho, através da prática do serviço de take away. 

c) “Câmara procede à plantação de uma nova amoreira, no Jardim da 

Torre de Menagem “- Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, 

Nuno Vaz, deu nota que a Câmara Municipal  procedeu à plantação de uma 

nova amoreira, no Jardim da Torre de Menagem, que vem substituir uma 

das árvores mais emblemáticas da cidade de Chaves, pertencente à 

espécie Morus nigra, exuberante pelo seu porte e digno de preservação 

pela sua idade, que sucumbiu em situação de intempérie no passado mês 

de maio. ------------------------------------------------------------ 

O Município continua a prezar a valorização paisagística, procurando 

conservar adequadamente os espaços verdes e manter o equilíbrio 

ecológico das paisagens urbanas, para uma melhoria da qualidade de 

vida da população e ainda a salvaguarda da imagem do concelho. ------ 

O trabalho foi executado por funcionários do Município. ------------- 

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

apresentou uma nota de congratulação à equipa de Futsal Feminino 

do Grupo Desportivo de Chaves pelo excelente desempenho na Final Four 

da Taça de Portugal. ------------------------------------------------ 

As valentes transmontanas fizeram história no Centro de Congressos e 

Desportos de Matosinhos, honrando todos os flavienses com a sua 

brilhante prestação na edição 2019/2020 da Taça de Portugal. -------- 
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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 começando a sua intervenção 

com a formulação de votos de um bom ano de 2021 para todos os presentes.  

De seguida, associou-se em seu nome e do “PSD” ao voto de congratulação 

apresentado, no início da presente reunião, pelo Presidente da Câmara, 

a equipa de futsal feminino do Grupo Desportivo de Chaves, bem como, 

apresentou uma nota de parabéns pela participação do flaviense Rui 

Gonçalves no “Rally Dakar 2021” e desejar que o mesmo possa realizar 

uma excelente prova neste seu novo desafio, trata-se de um atleta com 

uma larga experiência no desporto motorizado que já conta com muitos 

títulos no seu curriculum. ------------------------------------------ 

Por último, interpelou, o Presidente da Câmara, no sentido de obter 

informação, sobre os seguintes assuntos relacionados com a atividade 

municipal, a saber: ------------------------------------------------- 

a) Realização das Feiras e Mercados semanais e realização da Feira dos 

Sabores de Chaves – Sobre esta matéria, o Vereador interveniente tomou 

conhecimento da eventual manutenção e funcionamento das feiras e dos 

mercados semanais, e solicitou informação sobre a intenção do 

Município de Chaves, neste contexto de pandemia, realizar a Feira dos 

Sabores e qual a perspetiva e modelo para a sua realização, face a 

incerteza e desconhecimento das medidas que poderão vir a ser tomadas 

pelo Governo com o novo Estado de Emergência. ----------------------- 

b) Escola do Caneiro – Sobre esta matéria, o Vereador interveniente 

teve conhecimento de algumas deficiências, na Escola do Caneiro, 

relacionadas com a inexistência de aquecimento em alguns espaços, 

neste contexto solicita informação sobre a veracidade de tais 

deficiências e quais as medidas que já tenham sido tomadas para o 

suprimento das mesmas. ---------------------------------------------- 

c) Parque de estacionamento no cimo da Rua do Olival – Sobre esta 

matéria, o Vereador interveniente solicitou informação, sobre a 

implementação da gratuitidade no Parque de Estacionamento no cimo da 

Rua do Olival, sendo sua opinião que se o mesmo já é gratuito deveria 

ser colocada sinalização a dar nota desse facto. -------------------- 

Solicitou, também, informação se foi dada nota da gratuitidade do 

parque à “PSP”. ----------------------------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, tendo, sobre a questão colocada, pelo Vereador 

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

1 – Relativamente ao voto de congratulação apresentado pelo Senhor 

Vereador e relativo ao piloto que participa no Rally Dakar 2021, o 

Município associa-se ao voto apresentado, uma vez que se trata de um 

Vidaguense que representa de forma ímpar a região e o País. --------- 

2 – Relativamente à realização da feira e mercado semanal, tem sido 

realizado um esforço por parte dos serviços para garantir a segurança 

de todos os que visitam tal espaço, com o cumprimento do plano de 

contingência, transmitindo uma sensação de confiança e de segurança.  

No que diz respeito à Feira dos Sabores, a mesma já se encontra a ser 

preparada pelos serviços municipais, há algum tempo, tendo sido 

realizadas reuniões com a saúde pública e forças de segurança, para 

aferir a viabilidade de realização de tal evento e definir um plano 

de contingência para o evento, no qual é definido o local, o número 
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de expositores, espaços de circulação, desinfeção, controle da 

lotação, encontrando-se o referido plano em fase de validação. ------ 

O Município de Chaves pretende realizar a Feira dos Sabores com uma 

redução muito substancial de produtores, contando a mesma com 

produtores locais do setor agroalimentar, esperando-se aproximadamente 

33 expositores. ----------------------------------------------------- 

Trata-se de um evento que permite afirmar e vender a qualidade dos 

produtores locais, mas em contexto de pandemia, não havendo animação, 

atividades lúdicas, nem programas televisivos, como habitualmente, 

tendo sido realizada durante o dia de ontem, uma breve apresentação 

no espaço da manhã da RTP1 – Praça da Alegria -. -------------------- 

3 – A Escola do Caneiro foi objeto de uma requalificação relevante. 

Após a abertura da escola, após a intervenção, foi detetado pela 

comunidade escolar que o conjunto de radiadores era insuficiente, 

encontrando-se em curso o procedimento tendente à aquisição dos mesmos 

na fase final. ------------------------------------------------------ 

4 - A gratuitidade no Parque de Estacionamento, localizado no cimo da 

Rua do Olival, é para implementar a partir do dia 1 de janeiro de 

2021, uma vez que a decisão já foi tomada. Relativamente à comunicação 

à “GEMC” e à “PSP”, informou que desconhece se a mesma se concretizou, 

garantindo que irá validar junto dos serviços municipais e dará nota 

numa próxima reunião de câmara. ------------------------------------- 

 

 

III - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, DRA. MARIA 

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

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

Maria Manuela Pereira Tender, tendo começado por agradecer os votos 

expressos e desejar também a todos um excelente ano de 2021 com muita 

saúde e realizações e com um trabalho muito profícuo em prol de Chaves 

e dos flavienses. --------------------------------------------------- 

De seguida apresentou o seu pedido de justificação da sua ausência à 

última reunião do Executivo Municipal, facto que se deveu a motivos 

profissionais, relacionados com a realização dos Conselhos de turma 

para avaliação. ----------------------------------------------------- 

Relativamente à realização das feiras e mercados semanais, concorda 

que as mesmas se mantenham em funcionamento, o mercado e a feira 

desempenham um papel muito importante no escoamento dos produtos do 

concelho e da região, e tal como o afirmado pelo Senhor Presidente não 

tem piores condições de segurança e saúde pública que qualquer 

hipermercado. Apoia, assim, a posição manifestada pelo Senhor 

Presidente da Câmara, sobre esta matéria. --------------------------- 

Terminando a sua intervenção subscreve os votos de congratulação 

apresentados, quer às atletas e equipa técnica da equipa de futsal 

feminino do Grupo Desportivo de Chaves, quer ao jovem de Vidago a quem 

deseja os maiores sucessos. ----------------------------------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

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

 

 

IV - INTERVENÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, SENHOR DR. FRANCISCO 

ANTÓNIO CHAVES DE MELO. -------------------------------------------- 

Usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco António 

Chaves de Melo, tendo começado por cumprimentar todos os presentes. -  
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De seguida, deu nota que se encontra estacionado um veículo pesado de 

grandes dimensões no estacionamento do Museu de Arte Contemporânea 

Nadir Afonso e que ocupa abusivamente vários lugares de 

estacionamento, desconhecendo a forma como teve acesso ao retrocitado 

parque de estacionamento, dando ainda nota que que o mesmo publicita 

uma cadeia de fast food, muito concretamente “Mc Donalds”. ---------- 

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

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

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

terá de ser aferido se o referido veiculo se encontra estacionado de 

forma ilegal, pedindo para o efeito a colaboração do Senhor Vereador 

com a área de intervenção respetiva – trânsito -, para que possa 

realizar essa diligência, junto da “PSP”, no sentido de se perceber 

se existe alguma infração rodoviária. ------------------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

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

Chaves, realizada em 21 de dezembro de 2020. ------------------------ 

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

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

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

Democrata, Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, em virtude de 

não ter estado presente na reunião da Câmara Municipal titulada pela 

ata objeto de aprovação. -------------------------------------------- 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS EM VIATURA PARTICULAR. 

(INFORMAÇÃO/ PROPOSTA N.º160/DRO/2020, ELABORADA PELA DIVISÃO DE 

RECURSOS OPERACIONAIS). INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº218/DAG/2020. --------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1) Através da Informação n.º160/DRO/2020, datada do pretérito dia 

11/12/2020, a Divisão de Recursos Operacionais (DRO) comunicou que um 

colaborador municipal afeto à respetiva Divisão, no dia 10/12/2020, 

“quando procedia à manutenção do jardim (corte de relva), localizado 

no talude da Lapa, na área confrontante com a Av. Cândido dos Reis, 

com equipamento mecânico (Moto-roçadora), foi projetada uma pedra que 
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provocou a quebra de um vidro lateral, bem como danos na pintura de 

uma viatura que se encontrava estacionada.” ------------------------- 

2) De acordo com os elementos instrutórios existentes no processo, a 
viatura acidentada corresponde ao veículo automóvel ligeiro particular 

com a marca Volkswagen, Modelo: Polo, matrícula: 18-EB-07, cuja 

proprietária consta Maria Madalena Alves Medeiros. ------------------ 

3) O correspondente processo administrativo encontra-se instruído com 
os seguintes documentos: -------------------------------------------- 

a) Email com o registo de entrada nos serviços administrativos 

competentes desta Autarquia, sob o n.º 14244, de 21/12/2020, com 

referência ao “Processo n.º3924 Danos na Viatura” e relativo à entrega 

de documentos na sequência de danos provocados na viatura da Sra. 

Maria Madalena Alves Medeiros; -------------------------------------- 

b) Apólice de Seguro da viatura com a matrícula 18-EB-07, com a 

validade desde 06/09/2020 até 5/09/2021; ---------------------------- 

c) Orçamento da Agência Carglass, emitido no dia 10/12/2020 

(EUROCODE: 8573LGSH5RDW – VOLKS POLO 2002 5H LAT ESQ TRAS), no valor 

de € 185,96, relativo à viatura com a matrícula 18-EB-07, marca 

Volkswagen, Modelo Polo; -------------------------------------------- 

d) Orçamento datado de 17/12/2020, em nome da “Oficina Auto Rui 

Jorge”, no valor total de € 233,70, relativo à pintura da viatura 

“POLO 18-EB-07” da Sra. Maria Madalena Alves; ----------------------- 

Atenta a situação fática em análise, constata-se que: --------------- 

a) A Sra. Maria Madalena Alves Medeiros, na qualidade de 

proprietária de um veículo de marca “Volkswagen” com a matrícula 18-

EB-07, no dia 10/12/2020, mantinha a sua viatura estacionada próxima 

do jardim da Lapa (na área confrontante com a Av. Cândido dos Reis), 

em Chaves, quando o referido automóvel foi alvo da projeção de uma 

pedra, levantada pelo trabalho de manuseamento de uma máquina “Moto-

roçadora”, numa operação de manutenção do jardim levada a efeito por 

um colaborador do município afeto à Divisão de Recursos Operacionais, 

no espaço público e no desempenho de uma atividade administrativa; -- 

b) No momento do alegado acidente, um colaborador deste município 

procedia aos trabalhos de manutenção do referido jardim, nomeadamente, 

o corte de relva no local supra identificado, quando manuseava uma 

“Máquina-roçadora”, projetando uma pedra que vai atingir a citada 

viatura, provocando a “ … quebra de um vidro lateral, bem como danos 

na pintura de uma viatura que se encontrava estacionada.” ----------- 

c) Os factos relatados constam da Informação/Proposta 

N.º160/DRO/2020, produzida pela Divisão de Recursos Operacionais e 

constitui prova da ocorrência dos acontecimentos. ------------------- 

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

Vistos os factos de relevo cumpre, subsumir os mesmos ao Direito 

aplicável ---------------------------------------------------------- 

1) A limpeza pública e manutenção urbana, constitui uma atividade 

típica das competências municipais, uma vez que são atribuições dos 

municípios, o ambiente e património mas também lateralmente, a saúde, 

a promoção do desenvolvimento e ordenamento do território, conforme o 

previsto no n.º1 e alíneas e), g), k), m) e n), do n.º2, do art.23.º, 

do Anexo I, a que se reporta a alín. a), do n.º1 e n.º2, da Lei 

75/2013, de 13 de setembro que aprova o Regime Jurídico das Autarquias 

Locais (RGAL) estando atribuídos poderes às Câmaras Municipais para 

administrar o domínio público municipal (alín. qq), do n.º1, do 

art.33.º, do RGAL) e ao respetivo Presidente para praticar os atos 

necessários à administração corrente do Património do Município e à 

sua conservação (alín. h), do n.º2, do art.35.º, do RGAL). ---------- 
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2) Na verdade, administrar o domínio público municipal e proceder à 

conservação e administração corrente do património do Município, 

compreende atos jurídicos propriamente ditos em vista ao uso e fruição 

do mesmo, mas também atos materiais, tarefas, atividades onde se 

integram as operações de manutenção e limpeza urbana. --------------- 

3) Assim, podemos dizer que o trabalho com a utilização de uma 

“Moto-roçadora”, instrumento e equipamento utilizado para aparar ervas 

nocivas e corte de relva nas atividades ou atos materiais de limpeza 

e conservação do património e domínio público, consideram-se como 

factos subsumíveis à função administrativa deste Município, que por 

ação terá provocado um dano, numa atividade legalmente desempenhada.- 

4) Sendo certo que, as operações, atividades ou atos materiais de 

manutenção do património municipal (domínio público) são atos de 

gestão pública e como tal a prestação de um serviço público poderá 

ocasionar responsabilidade civil extracontratual da Autarquia, 

enquanto pessoa coletiva de direito público no exercício de funções 

administrativas, uma vez que configura um ato de gestão pública.----- 

5) Apresentado o caso “sub judice”, devemos dizer que, a matéria em 

causa subsume-se ao regime da responsabilidade civil extracontratual 

pública ou responsabilidade dos poderes públicos do Estado e demais 

entidades públicas, aprovado pela Lei 67/2007, de 31 de dezembro 

alterado pela Lei n.º31/2008, de 17 de julho e sucessivas alterações. 

6) De acordo com o art.1.º, do Anexo a esta lei, e que dela faz 

parte integrante, “A responsabilidade civil extracontratual do Estado 

e das demais pessoas coletivas de direito público por danos resultantes 

do exercício da função legislativa, jurisdicional e administrativa 

rege-se pelo disposto na presente lei, em tudo o que não esteja 

previsto em lei especial”. ------------------------------------------ 

7) Relativamente à responsabilidade por danos decorrentes do 

exercício da função administrativa encontra-se prevista nos artigos 

7.º a 11.º, do retrocitado diploma legal, sem prejuízo das disposições 

gerais previstas nos artigos 1.º a 6.º. ----------------------------- 

8) Podemos então, sistematizar a responsabilidade da função 

administrativa, individualizando duas modalidades, a responsabilidade 

por factos ilícitos e a responsabilidade pelo risco, sendo que é nosso 

entendimento o caso “sub judice” se reporta à responsabilidade por 

factos ilícitos. ---------------------------------------------------- 

9) Ora, de acordo com o disposto no n.º1, do art.9.º, da Lei n.º 

67/2007, “Consideram-se ilícitas as acções ou omissões dos titulares 

de órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 

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

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

10) O que significa que, o Município será responsável pelo pagamento 

dos peticionados danos quando concluir que os seus órgãos ou agentes 

praticaram, por ação ou omissão, no exercício das suas funções e por 

causa desse exercício, atos de gestão ilícitos e culposos e que foram 

estes a provocar aqueles danos. ------------------------------------- 

11)  Na verdade, sobre a responsabilidade civil por danos decorrentes 

do exercício da função administrativa, o n.º1, do art.8.º, do 

retrocitado diploma legal, determina em que termos existe essa 

responsabilidade exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas 

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

12) Por sua vez, determina o n.º1, do art.7.º, desse Regime, que o 

Estado e as demais pessoas coletivas de direito público são 

exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de ações ou 

omissões ilícitas, cometidas com culpa leve, pelos titulares dos seus 
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órgãos, funcionários ou agentes, no exercício da função administrativa 

e por causa desse exercício. ---------------------------------------- 

13)  Acresce que, a responsabilidade civil por atos de gestão pública 

corresponde, no essencial, ao conceito civilístico de responsabilidade 

civil extracontratual por factos ilícitos que tem consagração legal 

no art.483.º, do Código Civil, sendo os seus elementos constitutivos: 

o facto, a ilicitude, a culpa, o dano e o nexo de causalidade entre o 

facto e o dano. ----------------------------------------------------- 

14)  O que significa para que tal responsabilidade exista, é 

necessário que se verifiquem de forma cumulativa os seguintes 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos 

ilícitos e culposos: ------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

15)  Enunciados que estão todos os pressupostos da responsabilidade 

civil extracontratual, cabe apurar se no caso individual e concreto 

estão verificados os pressupostos da responsabilidade civil. -------- 

16) Ou seja, é necessário que o evento que provou os danos na alegada 

viatura, resulte de um facto traduzido numa ação ou omissão praticado 

por um trabalhador ou órgão da entidade pública, que tal conduta seja 

ilícita por violar princípios, normas constitucionais, legais ou 

regulamentares ou decorra de um funcionamento anormal dos serviços, 

que possa ser imputado a título de culpa grave ou negligência e, que 

o facto ilícito tenha provocado os danos ocorridos sem a interferência, 

no caso concreto de circunstâncias excecionais, anómalas ou anormais. 

17) Ora, no caso individual e concreto em apreciação, os prejuízos 

em causa foram provocados com uma máquina “Moto-roçadora” utilizada 

durante a realização de trabalhos de manutenção do jardim do talude 

da Lapa, muito concretamente, corte de relva, no local supra 

identificado e no âmbito e exercício de funções administrativas por 

um colaborador municipal. ------------------------------------------- 

18)  Na realidade, quanto à culpa dos titulares de órgãos, 

funcionários e agentes, o n.º1, do art.10.º, do retrocitado regime 

legal, determina que a mesma deve ser apreciada pela diligência e 

aptidão que seja razoável exigir, em função das circunstâncias de cada 

caso, de um titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. 

19)  O que significa que, a culpa não tem de ser avaliada segundo 

elevados padrões de competência técnica, de profissionalismo ou de 

eficiência, mas segundo o que seria normalmente exigível, nas 

circunstâncias do caso, para quem detém a qualidade de titular de 

órgão administrativo ou de funcionário, segundo o disposto no n.º1, 

do artigo 10.º, do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual 

do Estado e demais Entidades Públicas. ------------------------------ 

20) Para tanto, a lei prevê mecanismos de presunção de culpa – com a 

consequente inversão do ónus da prova – no caso, de danos derivados 

da prática de atos jurídicos ilícitos, e de danos causados por omissão 

de deveres de vigilância, previstas nos n.ºs 2 e 3, do artigo 10.º, 

do citado diploma legal. -------------------------------------------- 

21) No entanto, apesar da existência da presunção legal de culpa, a 

Administração não incorre automaticamente em responsabilidade civil 

cada vez que pratica um ato administrativo ilegal. ------------------ 
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22) Para existir ilicitude responsabilizante, é necessário que a 

Administração tenha lesado direitos ou interesses legalmente 

protegidos do particular, fora dos limites consentidos pelo 

ordenamento jurídico. ----------------------------------------------- 

23) Partindo das premissas acima evidenciadas, e fazendo fé na 

Informação n.º160/DRO/2020, produzida pela Divisão de Recursos 

Operacionais, parecem estar reunidos, salvo melhor opinião, os 

pressupostos legalmente exigíveis para o apuramento de 

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

24) Sendo certo que é exigível, a quem realize trabalhos de 

manutenção de espaços desta Autarquia, incluindo a utilização de 

máquinas desta natureza, tome as preocupações necessárias para evitar 

a provocação de danos em pessoas e bens. ---------------------------- 

25) Tanto mais que, nos termos do n.º1, do art.10.º, da Lei 

n.º67/2007, de 31 de dezembro, o Estado e demais entidades públicas, 

são exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de ações ou 

omissões ilícitas, cometidas com culpa leve, pelos seus funcionários 

ou agentes no exercício da função administrativa e por causa desse 

exercício, a não ser que haja dolo ou o funcionário tenha agido com 

diligência e zelo inferior àquela a que estava obrigado caso em que 

responde também de forma solidária. --------------------------------- 

26) Neste seguimento, tudo leva a crer que o referido colaborador 

deste município, poderia ter agido com outro cuidado, designadamente, 

poderia ter verificado se existiam pedras no respetivo local de forma 

a evitar a sua projeção para a respetiva viatura, embora esse risco 

poderia sempre existir, mesmo atuando com esse cuidado, pelo que a 

falta de diligência e zelo é de grau menor a que estava obrigado e a 

culpa a existir é uma culpa leve, verificando-se assim, uma 

responsabilidade exclusiva do Município de acordo com o disposto no 

n.º1, do art.7.º, conjugado com o n.º2, do art.10.º, do citado regime 

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

27) Assim sendo, atentas as considerações anteriores permitem 

concluir da verificação cumulativa dos pressupostos da 

responsabilidade civil extracontratual, muito concretamente, a culpa 

dos serviços municipais, facto que imputa a responsabilidade ao 

Município de Chaves pelos danos que se verificaram na esfera jurídica 

da titular do veículo. ---------------------------------------------- 

28) De facto, de acordo com os elementos constantes dos autos, os 

mesmos parecem-nos suficientes para comprovar a violação culposa de 

obrigações legais que pendem sobre o Município de Chaves e o nexo de 

causalidade entre o facto ilícito e os danos invocados pelo requerente. 

29) Assim, do ponto de vista estritamente jurídico, na situação em 

análise, parece-nos que se encontram preenchidos todos os pressupostos 

legalmente exigíveis para o apuramento da responsabilidade civil 

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

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

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

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

ordinária da Câmara Municipal, com vista à tomada de deliberação 

consubstanciada na assunção do pagamento dos danos sofridos na viatura 

em causa, uma vez que decorre, no caso individual concreto, 

responsabilidade da Autarquia, a título de responsabilidade 

extracontratual, conforme Informação/Proposta n.º160/DRO/2020, 

produzida pela Divisão de Recursos Operacionais; -------------------- 
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b) Para efeitos de apuramento e pagamento do valor associado à 

indemnização pelos danos sofridos na viatura supra identificada (€ 

185,96 + € 233,70), deverá o presente assunto ser encaminhado para a 

unidade responsável por assuntos desta natureza, no caso, a Unidade 

Flexível de 2º Grau de Gestão Financeira, em vista à ativação do seguro 

de responsabilidade civil junto da respetiva companhia seguradora; -- 

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

Procedimento Administrativo, deverá a interessada ser notificada da 

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

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

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

À consideração superior da Chefe de Divisão de Administração Geral, 

Dra. Carla Negreiro. ------------------------------------------------ 

Chaves, dezembro de 2020. ------------------------------------------- 

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

Ana Tomaz ----------------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA. CARLA 

NEGREIRO, DE 04.01.2021 --------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais aplicáveis, sendo 

de adotar a estratégia perfilada no ponto III. À consideração do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. ----------------------- 

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

2021.01.04. --------------------------------------------------------

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. DENUNCIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO ARRENDATÁRIA: MARIA DA 

CONCEIÇÃO COSTA ARAÚJO (LOTE 12, 2 DIREITO). 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC /Nº108/2020. ------------------------ 

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2020.12.10---------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. 

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

14/12/2020 --------–------------------------------------------------ 

Concordo, proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. TRANSFERÊNCIA DE HABITAÇÃO.NOÉMIA ARAGÃO (BAIRRO DE CASAS DOS 

MONTES). INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº109/2020. ---------------- 
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Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

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

se anexa à presente ata sob o n.º 2. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2020.12.10---------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

14/12/2020 --------–------------------------------------------------ 

Concordo, proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº110/2020. ----------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 3. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2020.12.14-------------------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

21/12/2020 --------–------------------------------------------------ 

Concordo, proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. REQUERENTE: MARIA DIAS ROXO. PROCESSO Nº 16/2020. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº111/2020. ------------------------ 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 4. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2020.12.14. ------------------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

21/12/2020 --------–------------------------------------------------ 

Concordo, proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº31/2020. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC 

/Nº113/2020. ------------------------------------------------------- 
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Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

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

se anexa à presente ata sob o n.º 5. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2020.12.15-------------------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

18/12/2020 --------–------------------------------------------------ 

Concordo, proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

6. PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA – INTERRUPÇÃO 

LETIVA DO NATAL DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DOS ALUNOS COM NECESSIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIAIS. INFORMAÇÃO Nº66/DEAS/2020. -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I.INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

As “Atividades de Animação e de Apoio à Família”, no âmbito da Educação 

Pré-Escolar, são uma resposta direta às necessidades das famílias e 

encontra-se consubstanciada em todos os tempos que ficam para além das 

25 horas curriculares. ---------------------------------------------- 

II.ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA ---------------------------------------- 

Considerando que, no ano letivo 2020/2021, para além da oferta das 

atividades de apoio à família, a funcionar de acordo com o calendário 

escolar, a referida componente mantem-se em funcionamento nas 

interrupções letivas, em três Jardins de Infância: Jardim de Infância 

do Centro Escolar, Jardim de Infância de Chaves e Jardim de Infância 

de Vidago. ---------------------------------------------------------- 

Considerando que, a referida componente nas interrupções letivas “tem 

um custo semanal, independentemente do número de dias da interrupção 

e não inclui o valor das refeições escolares, que deverá ser pago à 

parte”, de acordo com as normas aprovadas em reunião de Câmara de 17 

de agosto, de 2020; ------------------------------------------------- 

Considerando que, o Município de Chaves, em colaboração com o 

Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo, também é responsável pela 

organização e gestão das “Atividades de Animação e Apoio à família”, 

nas interrupções letivas, destinadas aos alunos com necessidades 

educativas, que se realizam na Escola Dr. Francisco Gonçalves 

Carneiro; ---------------------------------------------------------- 

Considerando que, de acordo com as normas em vigor, também aprovadas 

na reunião de Câmara de 17 de agosto, de 2020, a “participação nas 

referidas atividades, tem um custo semanal”; ------------------------ 

Considerando que o custo semanal para as interrupções letivas, quer 

para os alunos da educação pré-escolar, quer para os alunos com 

necessidades educativas, são de idêntico valor, a saber: ------------ 
 

Escalão 

 

Valor semanal para as interrupções letivas e mês de julho 

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

Considerando que, no presente ano letivo, o calendário escolar prevê 

o fim das atividades letivas, referente ao 1º período, a 18 de setembro 
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e o início do 2º período a 4 de janeiro de 2021, pelo que as Atividades 

de Animação e Apoio à Família, na interrupção letiva do natal decorrem 

num período de duas semanas, cada uma só com três dias úteis, a saber: 

- 1ª Semana - 21,22 e 23 de dezembro 2020; -------------------------- 

- 2ª Semana - 28, 29 e 30 de dezembro 2020. ------------------------- 

Considerando que, devido à pandemia da COVID-19, há uma diminuição de 

rendimentos na maioria das famílias; -------------------------------- 

Considerando que de acordo com a alínea hh), do ponto I, do artigo 

33.º, da Lei n.º75/22013 de 12 de Setembro, compete à Câmara deliberar 

no domínio da ação social escolar, designadamente no que respeita a 

alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos a 

estudantes. -------------------------------------------------------- 

III-PROPOSTA ------------------------------------------------------- 

Assim e face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir a V. Exa o 

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

- Que o pagamento das Atividades de Animação e Apoio à Família, 

referente à interrupção letiva do natal, seja o valor correspondente 

a uma única semana, para os alunos da educação pré-escolar e para os 

alunos com necessidades educativas, de forma a atenuar os encargos dos 

encarregados de educação, uma vez que este serviço só irá ser prestado 

seis dias úteis, ao invés de dez dias, conforme o que seria de prever;  

- Caso esta proposta mereça concordância superior e em coerência com 

as razões de facto e de direito acima enunciadas, sugere-se se o seu 

encaminhamento para a próxima reunião de Câmara Municipal, para 

deliberação, de acordo com o disposto na alínea hh), do ponto I, do 

artigo 33º, da Lei n. º75/2013 de 12 de setembro. ------------------- 

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

Chaves, 22 de dezembro de 2020 ------------------------------------- 

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

(Lídia Pinto) ------------------------------------------------------ 

Alunos inscritos nas Atividades de Animação e Apoio à Família - 

interrupção letiva do natal ----------------------------------------- 

Jardim de Infância do Centro Escolar – 26 --------------------------- 

Jardim de Infância de Chaves – 15 ----------------------------------- 

Jardim de Infância de Vidago – 13 ----------------------------------- 

Alunos com NE – 3 --------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2020.12.22. ------------------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração superior. --------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 26.12.2020.- 

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 
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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 6. --– 

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

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 7. --– 

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

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

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

 

 

3.3. PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES - PROCESSO 129/20 – 

ANTEROS EMPREITADAS, S.A. – RUA DOS DRAGÕES, 3-9 / BECO DO TRÉM – 

SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 472/UVCH/20, DA UNIDADE DE 

VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DO ARQ. ANTÓNIO MALHEIRO, DATADA DE 

18 DE DEZEMBRO DE 2020. --------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1. Por deliberação da Câmara Municipal de Chaves, na sua reunião de 

30 de março de 2020, foi aprovado um Pedido de Informação Prévia (PIP) 

que visa a reconstrução e ampliação de diversos imóveis situados entre 

a Rua dos Dragões, 3-9, e o Beco do Trem, na freguesia de Santa Maria 

Maior, em Chaves. --------------------------------------------------- 

1.2. A firma requerente, na qualidade de proprietária dos referidos 

edifícios, apresenta agora, por intermédio do requerimento n.º 

2420/20, uma comunicação prévia composta pelos projetos de arquitetura 

e especialidades e restante documentação prevista no n.º 22 do anexo 

I da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril. ------------------------- 

1.3. INSTRUÇÃO DO PEDIDO -------------------------------------------- 

1.3.1. O pedido está instruído, para além do requerimento, com os 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

• CD com o pedido em formato digital: as peças desenhadas nos 

formatos “.DWF” e “.PDF”, e as peças escritas e restante documentação 

em formato “.PDF”; -------------------------------------------------- 

• Ficha de elementos estatísticos (INE-Q3) devidamente preenchida; 

• Declaração de compatibilidade entre os formatos papel e o 

digital; ----------------------------------------------------------- 
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• Termo de responsabilidade do coordenador do projeto, acompanhado 

de declaração da Ordem dos Arquitetos e do seguro de responsabilidade 

civil profissional; ------------------------------------------------- 

• Levantamento topográfico acompanhado de declaração do seu autor 

e da certificação das respetivas habilitações; ---------------------- 

• Projeto de arquitetura, composto pelos seguintes elementos: --- 

o Termo de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura, 

acompanhado de declaração da Ordem dos Arquitetos e do seguro de 

responsabilidade civil profissional; --------------------------- 

o Calendarização da execução da obra; ------------------------ 

o Estimativa orçamental; ------------------------------------- 

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

o Ficha de medições; ----------------------------------------- 

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

o Peças desenhadas, incluindo implantação, plantas, cortes e 

alçados da situação existente, implantação, plantas, cortes e 

alçados da proposta e plantas e alçados de alterações; --------- 

• Projeto de acessibilidades, composto por termo de 

responsabilidade do seu autor, memória descritiva e peças desenhadas; 

• Projeto de estabilidade, composto por termo de responsabilidade 

do seu autor, memória descritiva e justificativa e peças desenhadas; 

• Projeto de Infraestruturas de Telecomunicações em Edifícios 

(ITED), composto por termo de responsabilidade do seu autor, ficha 

técnica, memória descritiva, cálculos, mapas de trabalhos e orçamento 

e peças desenhadas; ------------------------------------------------- 

• Ficha eletrotécnica de instalações elétricas de serviço 

particular e termo de responsabilidade pela execução; --------------- 

• Projeto da rede de abastecimento de água, composto por termo de 

responsabilidade do seu autor, memória descritiva e justificativa, 

cálculos e peças desenhadas; ---------------------------------------- 

• Projeto da rede de drenagem de águas residuais domésticas, 

composto por termo de responsabilidade do seu autor, memória 

descritiva e justificativa, cálculos e peças desenhadas; ------------ 

• Projeto da rede de drenagem de águas pluviais, composto por termo 

de responsabilidade do seu autor, memória descritiva e justificativa, 

cálculos e peças desenhadas; ---------------------------------------- 

• Estudo térmico, com os pré-certificados energéticos das frações, 

composto por termo de responsabilidade do seu autor, memória 

descritiva e justificativa, folhas de cálculo e peças desenhadas; --- 

• Projeto de condicionamento acústico, composto por termo de 

responsabilidade do seu autor, memória descritiva e justificativa, 

cálculos e peças desenhadas; ---------------------------------------- 

• Projeto de segurança contra incêndios em edifícios (SCIE), 

composto por termo de responsabilidade do seu autor, memória 

descritiva e justificativa e peças desenhadas; ---------------------- 

• Projeto da rede de distribuição de gás, com a respetiva 

certificação, composto por termo de responsabilidade do seu autor, 

memória descritiva, cálculos e peças desenhadas; -------------------- 

• Alvará de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMPIC; --- 

• Termo de responsabilidade do diretor técnico da obra, acompanhado 

de declaração da Ordem dos Engenheiros e do seguro de responsabilidade 

civil profissional; ------------------------------------------------- 



                                                                F. 258 

                                                                  _____________________ 

 

• Termo de responsabilidade do diretor de fiscalização da obra, 

acompanhado de declaração da Ordem dos Arquitetos e do seguro de 

responsabilidade civil profissional; -------------------------------- 

• Cópia de recibo do seguro de acidentes de trabalho; ----------- 

• Plano de Segurança e Saúde no Trabalho; ----------------------- 

• Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção; -------- 

• Livro de obra. ------------------------------------------------ 

1.3.2. Verifica-se que foram entregues todos os elementos aplicáveis 

de entre os previstos no n.º 22 do anexo I da Portaria n.º 113/2015, 

de 22 de abril e no Regulamento Municipal de Urbanização e da 

Edificação (RMUE) em vigor no concelho de Chaves. ------------------- 

2 – ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ----------------------------------------- 

2.1. NO REGIME JURÍDICO --------------------------------------------- 

2.1.1. Nos termos do previsto no n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99 de 16 de dezembro, e posteriores alterações, que estabeleceu 

o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), a câmara 

municipal indica sempre, na informação favorável do PIP, o 

procedimento de controlo prévio a que se encontra sujeita a realização 

da operação urbanística projetada. ---------------------------------- 

2.1.2. Na deliberação da Câmara Municipal, que aprovou o PIP 

apresentado por intermédio do requerimento n.º 310/20, foi indicado 

que o procedimento subsequente seria o licenciamento (ponto 3.3 da 

informação n.º 90/DSCH/2020), em consonância com o parecer emitido 

pela DRCN. ---------------------------------------------------------- 

2.1.3. Assim, o presente pedido enquadra-se no previsto na alínea d) 

do n.º 2 do artigo 4.º do RJUE, estando sujeito a licença 

administrativa. ---------------------------------------------------- 

2.1.4. Está ainda abrangido pelo regime aplicável à reabilitação de 

edifícios ou frações autónomas, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 

95/2019, de 18 de julho, e respetivas portarias de execução. -------- 

2.1.5. O presente requerimento foi formulado como comunicação prévia 

que, como acima referido, não é aplicável neste procedimento; no 

entanto, verifica-se que os elementos instrutórios apresentados são 

compatíveis com a apreciação do pedido no âmbito da figura de 

licenciamento. ----------------------------------------------------- 

2.1.6. A emissão do respetivo alvará deverá ter lugar após a obtenção 

do licenciamento da operação urbanística em análise. ---------------- 

2.2. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ----------- 

2.2.1. Instrumentos de planeamento em vigor – PDM: ------------------ 

De acordo com extrato da planta n.º 34A do Plano Diretor Municipal, o 

edifício localiza-se em classe 1 – Espaços Urbanos e Urbanizáveis, 

categoria 1.1 – cidade de Chaves. ----------------------------------- 

São aplicáveis as regras de edificabilidade definidas no artigo 19.º 

do regulamento do PDM, designadamente as constantes da alínea a) do 

seu n.º 2. ---------------------------------------------------------- 

2.2.2. Enquadramento no Plano de Salvaguarda do Centro Histórico de 

Chaves (PSCH) – elemento orientador da gestão urbanística: ---------- 

Na proposta do referido plano, os edifícios existentes voltados para 

a Rua dos Dragões aparecem caraterizados nas fichas respetivas (21.05, 

21.06, 21.07 e 21.08) como exemplos de arquitetura civil, de linguagem 

tradicional, com sistema construtivo em paredes resistentes de pedra, 

os dois prédios a sul e sistema misto de paredes resistentes de pedra 

e tabique, nos dois prédios a norte. Nos quatro casos considerava-se 

que a intervenção preferencial era a beneficiação, nivelando os dois 

edifícios a sul com os adjacentes. ---------------------------------- 

2.3. PARECERES EXTERNOS --------------------------------------------- 
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2.3.1. Considerada a sua inclusão dentro da área de proteção a um 

monumento nacional, a aprovação do pedido de licenciamento deverá ser 

precedida de um parecer favorável da administração do património 

cultural competente, nos termos das disposições combinadas do n.º 4 

do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e do artigo 13.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro. Assim, o referido projeto 

de arquitetura foi submetido, por intermédio da plataforma SIRJUE, à 

Direção Regional da Cultura do Norte, que, através da informação n.º 

S-2020/540550, emitiu um parecer favorável condicionado, cujo conteúdo 

deverá ser comunicado ao requerente. -------------------------------- 

2.3.2. Nesse parecer, para além da análise de ordem arquitetónica, 

confirmando a viabilidade da intervenção proposta, são definidas as 

condições para a realização da intervenção arqueológica. ------------ 

2.4. PARECERES INTERNOS --------------------------------------------- 

2.4.1. O setor de arqueologia da UVCH emitiu a informação n.º 

467/UVCH/2020, que estabelece as condições para o desenvolvimento da 

intervenção arqueológica já iniciada. ------------------------------- 

2.4.2. A Divisão de Ambiente, por intermédio da sua informação datada 

de 18 de dezembro de 2020, constata que, quanto às infraestruturas 

abastecimento de água, águas residuais e águas pluviais, nada há a 

objetar às soluções propostas; informa que o arruamento público dispõe 

de rede de abastecimento de água e rede de águas residuais; refere 

ainda que, sendo possível, se devem colocar as caixas dos contadores 

das lojas na fachada principal, viradas para o exterior. ------------ 

2.4.3. Deverá ser dado a conhecer ao requerente o conteúdo das 

informações acima mencionadas. -------------------------------------- 

2.5. ANÁLISE DO PEDIDO ---------------------------------------------- 

2.5.1. Verifica-se que, no que diz respeito ao enquadramento da 

pretensão nas disposições aplicáveis do PDM, designadamente as 

constantes no artigo 19.º do seu regulamento, o projeto de arquitetura 

apresentado respeita os limites constantes do PIP aprovado, pelo que, 

nesse âmbito nada há a opor à sua aprovação; constata-se ainda que o 

projeto de arquitetura desenvolve corretamente as opções do PIP 

alcançando uma correta integração do edifício no contexto urbano e 

patrimonial envolvente. --------------------------------------------- 

2.5.2. Os projetos de especialidade exigíveis foram todos entregues e 

estão corretamente instruídos, designadamente com os termos de 

responsabilidade referidos no artigo 10.º do RJUE. Nestas 

circunstâncias, e nos termos do n.º 8 do artigo 20.º do RJUE, nada há 

a opor à sua aceitação. --------------------------------------------- 

3 – PARECER --------------------------------------------------------- 

3.1. Face ao acima exposto, pode-se concluir que o projeto de 

arquitetura apresentado dá cumprimento às disposições aplicáveis do 

PDM atualmente em vigor, designadamente as referentes a usos, 

volumetria, cérceas e edificabilidade; desta forma, e considerado o 

parecer favorável condicionado da entidade externa consultada (DRCN), 

estão reunidas as condições para a aprovação do projeto de arquitetura 

apresentado. ------------------------------------------------------- 

3.2. Como foram igualmente apresentados os projetos de especialidade 

exigíveis, e estes estão em condições de ser aceites, estão reunidas 

as condições para a aprovação do licenciamento das obras em questão, 

condicionado ao cumprimento das questões relativas à componente 

arqueológica, expressas no parecer da DRCN e na informação n.º 

229/UVCH/2020. ----------------------------------------------------- 

3.3. TAXAS ---------------------------------------------------------- 

Deverão ser pagas as taxas previstas no Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações Urbanísticas, 
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que importam no montante de 1.663,85€ (mil seiscentos e sessenta e 

três euros e oitenta e cinco cêntimos), conforme o a seguir 

descriminado: ------------------------------------------------------ 

 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)    

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação    

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
  66,95 € 

n.º 6 Edifícios mistos, por fogo ou unidade de ocupação    

a)  Fogos    

i)  Até 100 m2 7 72,50 € 507,50 € 

ii)  De 101 m2 a 150 m2 4 78,05 € 312,20 € 

b)  Unidade de ocupação    

i)  Até 100 m2 de área bruta de construção 2 111,55 € 223,10 € 

ii)  De 101 m2 a 300 m2 de área bruta de construção 2 167,25 € 334,50 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 18 12,20 € 219,60 € 

 TOTAL    1.663,85 € 

4 – PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 

4.1. Nestas circunstâncias propõe-se que o assunto em análise seja 

submetido à próxima reunião da Câmara Municipal, com vista a obter a 

aprovação do pedido de licenciamento da operação urbanística 

apresentada por intermédio do requerimento n.º 2420/20, com a 

condicionante referida no ponto 3.2. da presente informação. -------- 

4.2. Caso esta proposta seja superiormente aceite, a requerente 

disporá, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, do 

prazo de um ano para requerer a emissão do alvará de licença de obras 

respetivo, devendo apresentar, para o efeito, os elementos aplicáveis 

previstos no n.º 3 da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de março, 

eventualmente aproveitando os elementos já entregues que se encontrem 

válidos. ----------------------------------------------------------- 

4.3. Caso haja necessidade de ocupação da via pública para a execução 

das obras previstas, deverá ser previamente requerido o seu 

licenciamento, instruído de acordo com o artigo 47.º do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (Regulamento n.º 789/2010, de 

19 de outubro), e dando cumprimento às condicionantes expressas no 

Capítulo V desse regulamento. --------------------------------------- 

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

Chaves, 18 de dezembro de 2020 ------------------------------------- 

O técnico superior ------------------------------------------------- 

(António J. P. Malheiro Rodrigues)---------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITORIO E GESTÃO 

URBANISTICA, SRA. ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 18.12.2020. ----- 

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 PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 21.12.2020.- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Dr. Francisco António Chaves de Melo, 
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para apresentar as seguintes questões, face ao dossiê ora em 

apreciação: -------------------------------------------------------- 

- Verifica-se um enorme aumento do volume de construção, de 

aproximadamente 60%; ------------------------------------------------ 

- Indisponibilidade no projeto, de estacionamento para todas as 

habitações – frações -, sendo criadas 11, mas apenas 5 estão 

contempladas com estacionamento, dando como exemplo a questão da 

mobilidade elétrica, ausência de postos de carregamento, e a pressão 

que irá ser criada sobre o estacionamento público disponível nas 

imediações; -------------------------------------------------------- 

- A alteração de uso, na medida em que o volume de residentes e 

comércio, irá ser muito superior ao que seria possível com a edificação 

atual, também, irá criar uma sobrecarga nas infraestruturas públicas 

de água e saneamento que trarão custos previsíveis que não são 

ressarcidos com o valor das licenças agora emitidas. ---------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, 

para propor ao Executivo Municipal, que face às questões suscitadas, 

muito concretamente, a circunstância da volumetria estar ou não de 

acordo com o “PDM” e a eventual sobrecarga das infraestruturas 

municipais, propõe o envio do presente dossier às unidades orgânicas 

municipais responsáveis, no caso, “DOTGU” e “DA”, para melhor 

esclarecimento das dúvidas suscitadas. ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fazer 

baixar o presente assunto às unidades orgânicas responsáveis, a fim 

do cabal esclarecimento das dúvidas suscitadas. --------------------- 

 

 

3.4. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR 

– LUGAR PADRE JOAQUIM TEIXEIRA Nº 5 – VIDAGO – CUSTÓDIO PEREIRA 

RAIMUNDO – PROCESSO Nº 627/20 – INFORMAÇÃO Nº 2133/SCOU/2020 DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 15/12/2020. -------------------------- 

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 1749/20, referente ao processo n.º 

627/20, o Sr.º Custódio Pereira Raimundo, apresenta um pedido, com 

vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, na legalização das obras de construção1, de uma 

habitação unifamiliar, sito, no lugar Padre Joaquim Teixeira, N.º 5 – 

Vilarinho das Paranheiras, União das freguesias de Vidago, Arcossó, 

Selhariz e Vilarinho das Paranheiras no concelho de Chaves. -------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 97,80 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 191 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 526/20100210, da freguesia de Vilarinho das Paranheiras. -- 

1.3- De acordo com a Caderneta Predial urbana apresentada, o prédio 

urbano, tem a área total de 97,80 m2, está inscrito na matriz com o 

n.º 743, da União das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

Vilarinho das Paranheiras. ------------------------------------------ 

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

2.1- Não foram encontrados antecedentes do processo. ---------------- 

                                                           
1 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; 
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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; ----------------------------------------- 

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

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000; ----------

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

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

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

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

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

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

- Quadro de áreas/ficha de medição; --------------------------------- 

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

- Termo de responsabilidade de isenção do plano de acessibilidades; - 

- Levantamento topográfico à escala 1:200; -------------------------- 

- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à 

escala de 1: 100; --------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; -------------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

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

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

- Certificado energético; ------------------------------------------- 

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

- Termo de responsabilidade/dispensa de apresentação do projeto 

térmico; ----------------------------------------------------------- 

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

- Fatura da água; --------------------------------------------------- 

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

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 
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4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 46 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 requerente pretende a legalização da construção de uma habitação 

unifamiliar. A habitação foi levada a efeito sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio, possui dois pisos: r/chão e andar, 

preconizando uma área bruta de construção de 173,44 m2. ------------- 

5.2 - Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º- C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2020-09-24, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”26/2020”,cujo teor foi dado a conhecer ao requerente, através da 

Informação/Proposta n.º 1698/SCOU/2020, sob a qual recaiu despacho 

superior datado de 2020-10-12. -------------------------------------- 

5.3 - Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

edifício de habitação unifamiliar, designadamente, o fecho de uma 

janela executada à extrema da parcela, no compartimento destinado a 

cozinha. -----------------------------------------------------------  

5.4- 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, a 

deslocalizada da cozinha prevista no piso 1, para o piso 0. --------- 

5.5- 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. ---------------------- 

5.6- A edificação a legalizar com o presente projeto, ao contemplar 

uma altura de 8,10 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. ------------------ 

5.7- A edificação destina-se “habitação unifamiliar”, o que se 

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

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem 

já ou estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

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

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

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

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

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

do plano de acessibilidades e dos projetos de especialidades, cujos 

teores se mostram adequados. ---------------------------------------- 

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

7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 216,10 euros. ----------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

133,50 euros. ------------------------------------------------------- 
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7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 349,60 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 

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 

construção, 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 ----------------------------------------------------------

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 ------------- 

Áreas (m2) ----------------------------------------------------------  
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PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 1 86,72       86,72 

Piso 2 86,72       86,72 

          0,00 

TOTAL 173,44 0,00 0,00 0,00 173,44 

Cércea – 8,10 ml ------------------------------------------------                             

Volume – 468,28 m3 ------------------------------------------------------------------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) ------------- 

QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   0   19,33 0,00 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   4   13,08 52,32 €/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       108,05   €/m 

  m - frente do terreno que confronta com 

a via pública       8   

          

  Moradia unifamiliar         

   - alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 216,10   € 

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 TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 2 
Para habitação unifamiliar, por fogo       

a) 
 Até 250 m2 1 77,90 € 77,90 € 

b) 
 De 251 m2 a 500 m2 0 89,05 € 0,00 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,25 

€ 
0,00 € 

Art. 76, N.6 
Vistoria  55,60 € 55,60 € 

  TOTAL      133,50 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 216,10 € + 133,50 € = 349,60 € ------- 

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

Chaves, 15 de Dezembro de 2020 --------------------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 17/12/2020: 

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 17/12/2020. ----------------------------------------------- 

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. LEGALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE EDIFICAÇÃO DE OBRAS DE 

AMPLIAÇÃO – RUA ANTÓNIO MEDEIROS, LOTE 1 – VILAR DE NANTES – FRANCISCA 

JOANA NASCIMENTO PITA – PROCESSO Nº 933/20 – INFORMAÇÃO Nº 

2152/SCOU/2020 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

21/12/2020. -------------------------------------------------------- 

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 2602/20, referente ao processo n.º 

933/20, a Sr.ª Srª Francisca Joana Nascimento Pita, na qualidade de 

proprietária, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização, 

das obras de ampliação2, de uma habitação unifamiliar, com alvará de 

licença inicial n.º 194/89, sito, no lote 1, do loteamento titulado 

pelo Alvará n.º 18/1987-rua D. António Medeiros, freguesia de Vilar 

de Nantes no concelho de Chaves. ------------------------------------ 

1.2- O lote de terreno tem a área total de 1.038,00 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 840 e descrito na conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 174/19860731, da freguesia de Vilar de Nantes, é parte 

integrante do alvará de loteamento 18/1987. ------------------------- 

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

2.1- Licença de construção n.º 194/89, para obras de construção de uma 

moradia de r/chão e andar, com a área de 412.00 m2. ----------------- 

2.2- Loteamento titulado pelo Alvará n.º 18/87. --------------------- 

2.3- 1.º Aditamento ao Alvará de loteamento n.º 18/1987. ------------ 

2.4- Processo n.º 456/15, caducado, para legalização das obras de 

ampliação de edifício de habitação e instalação de um estabelecimento 

de bebidas com espaço de dança. -------------------------------------  

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio; --------------- 

- 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 1:10.000; -------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000; --------------------------- 

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

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

                                                           
2 «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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- 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; ------------------------------------ 

- Declarações de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- 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 à escala de 1: 500; ------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; --------------------------------------------  

- Planta de arranjos exteriores à escala de 1:500; ------------------  

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

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

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

- Termo de responsabilidade/dispensa de apresentação do projeto 

térmico; ----------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de segurança contra 

incêndio e Ficha de Segurança Contra Incêndio; ---------------------- 

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, de 16/12, 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 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 47 A, o lote de terreno, está inserido em espaço de classe 1 – 

espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. --- 

4.3- No alvará de loteamento 18/87 ---------------------------------- 

- Área do lote = 1038.00 m2; ---------------------------------------- 

- Área de implantação = 206.00 m2; ---------------------------------- 

- Área bruta de construção = 506.35 m2; ----------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 2; ---------------------------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 1; --------------------------------- 

- Utilização prevista = habitação, comércio, serviços e 

estabelecimento de restauração e bebidas com espaço destinado a dança; 

4.4 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.4.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas), do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- A requerente pretende, a legalização da ampliação de uma habitação 

unifamiliar, com a área bruta de construção de 540,55 m2. A ampliação 

da edificação foi levada a efeito sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio. --------------------------------- 
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5.2- O requerente propõe legalizar no lote os seguintes parâmetros 

urbanísticos: ------------------------------------------------------ 

- Área do lote = 1038.00 m2; ---------------------------------------- 

- Área de implantação = 206.00 m2; ---------------------------------- 

- Área bruta de construção = 506.35 m2; ----------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 2; ---------------------------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 1; --------------------------------- 

- Utilização prevista = habitação unifamiliar; ---------------------- 

5.3- As alterações a legalizar na habitação unifamiliar, implicam, um 

aumento da área bruta de construção de 94,35 m2, relativamente ao 

licenciado ao abrigo da licença n.º 194/89. Este aumento de área, 

deve-se ao facto, de ter sido construída uma cave e fechada uma 

varanda. ----------------------------------------------------------- 

5.4 - A habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 506,35 

m2, que se pretende legalizar as obras de 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, do Regulamento Municipal 

da Urbanização e da Edificação, ficando deste modo dispensado da 

vistoria prévia prevista para os procedimentos de legalização de 

operações urbanísticas, sendo certo que, ao abrigo do processo n.º 

456/15, apresentado em 3 de Agosto de 2015, pela atual proprietária, 

para legalização das obras de ampliação de edifício de habitação e 

instalação de um estabelecimento de bebidas com espaço de dança, ao 

qual não deu continuidade, a edificação foi objeto de vistoria da qual 

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

5.5- 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 

que, e de acordo com o projeto apresentado, a edificação não necessita 

de obras de correção e /ou adaptação, para o uso habitacional. ------ 

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- Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto 

de se tratar de uma construção situada em loteamento, e de acordo com 

o previsto no n.º 2 do artigo 23 do Regulamento Municipal de Liquidação 

e Cobrança de Taxas, devidas pela realização desta operação 

urbanística. ------------------------------------------------------- 

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 

311,36 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 311,36 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas) do anexo I. --------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que 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. ----------------------------- 
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8.2- A projeto de legalização, apresentado pela requerente, cumpre as 

especificações do alvará de loteamento 18/1987, pelo facto de cumprir 

os parâmetros urbanísticos nele previsto. ---------------------------  

8.3- 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). -------------------- 

8.4- 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 forma, 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. --------------------------------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

  b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; --------------------- 

  c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação da habitação unifamiliar, 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 ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2): --------------------------------------------------------- 

- habitação com aumento de área de 94,35 m2; ------------------------ 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 
  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (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 
94,35 m2 3,30 € 311,36 € 

  TOTAL      311,36 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………………………………………∑ 311,36 € ----------------- 

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

Chaves, 21 de Dezembro de 2020 -------------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO    

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 21/12/2020: 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SRº. DR. NUNO VAZ, 

DATADO DE 21/12/2020 ----------------------------------------------- 

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

 

 

3.6. LEGALIZAÇÃO – LICENÇA ESPECIAL DE LEGALIZAÇÃO DE OBRA DE ALTERAÇÃO 

DE EDIFÍCIO – LUGAR DO CRUZEIRO – OUTEIRO SECO – ALBINA NEVES ALVES 

PIRES – PROCESSO Nº 774/17 – INFORMAÇÃO Nº 2146/SCOU/2020 DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA 

MARIA JOÃO CHAVES, DATADA DE 18/12/2020. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o n.º 

2440/20 , referente ao processo n.º 774/17 a Srª Albina das Neves 

Alves Pires  solicita  nos termos do disposto no artigo 9º e 102º-A 

do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação( doravante designado 

por RJUE) e  artigo 73.ºC do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação (de seguida designado por RMUE), a   licença especial 

de legalização  da obra referente à alteração de edifício com licença 

inicial de obras nº103/18 situada na estrada das Antas Outeiro Seco. 

Vem ainda solicitar que sejam tidos em consideração todas as peças 

anexadas ao requerimento nº1536/20. --------------------------------- 

2.  ANTECEDENTES -------------------------------------------------  

Existe em arquivo municipal a Licença de obras nº103/18 valida até 11 

de fevereiro de 2020. A licença refere-se à construção de edifício de 

3 pisos sendo um abaixo da cota de soleira com uma área bruta de 

construção de 314m2. ------------------------------------------------ 

Existe uma certidão de destaque formulada pelo requerimento nº 2409/18 

do presente processo. -----------------------------------------------    

Por ficha de acompanhamento da operação urbanística n.º 29/2000 do 

setor de fiscalização foi verificada que houve uma ligeira rotação da 

implantação do imóvel e que foi aumentada a área da cave em 

aproximadamente 59 m2. --------------------------------------------- 

A edificação foi sujeita, a auto de embargo e suspensão de obras 

lavrado a 4 de junho de 2020 e pelo prazo de um ano, por a obra estava 

a ser levada a efeito em desconformidade com o alvará de obras de 

construção nº103/18. As mesmas foram embargadas por despacho superior 

de 12 de maio de 2020. ----------------------------------------------  

A obra encontra-se com as paredes exteriores dos três pisos concluídas 

e abertura de vãos definidos. Tem cobertura concluída. -------------- 

O embargo foi efetuado nos termos do artigo 102-B do RJUE cujos efeitos 

se encontram descritos no artigo 113º do mesmo diploma. ------------- 

Por requerimento nº 1536/20 foi solicitado licença especial para a 

conclusão da obra tendo sobre o mesmo pedido sido proferida intensão 

de rejeitar o pedido. ---------------------------------------------- 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------ 

3.1. - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ----------- 
O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 

artigo 102.º- A do RJUE. -------------------------------------------- 

3.2. - Nos Regulamentos Municipais --------------------------------- 
O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.ºC -Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas do Regulamento n.º732/2015  

o qual procedeu à Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação (de seguida designado por RMUE). Refira-se ainda que nos 

termos do disposto no seu nº13 a operação urbanística objeto de 

legalização que carece de obras deverá ser titulada por alvará de 

licença especial de legalização. ------------------------------------ 

3.3. - Nos instrumentos de Gestão Territorial ---------------------- 
Tendo em conta a demarcação constante nas plantas de localização à 

escala 1/10.000, apresentadas pelo interessado e de acordo com as 

plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal, constata-se, o 

prédio a que se reporta o pedido em analise insere-se em espaço de 

classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros 

Aglomerados. -------------------------------------------------------  

4. ANÁLISE -------------------------------------------------------  

4.1. Análise da Instrução do pedido -------------------------------- 
O processo encontra-se instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e n.º 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 RJUE, por 

se tratar de uma legalização. ---------------------------------------  

4.2. Características gerais da pretensão/Análise do pedido ---------  
Como se pode verificar a licença inicial de obras do imóvel LO n. 

º103/18 era contemplado com as seguintes caraterísticas: ------------ 

 
Pelo presente pedido de legalização (licença especial de legalização) 

verifica-se as alterações levadas a efeito promovem que o imóvel fique 

com as seguintes características: ----------------------------------- 

 
Assim verifica-se que as alterações em termos de área bruta de 

construção são de: -------------------------------------------------- 

• Nivel-1   aumento de 76m2; Nível 0 aumento de 7m2; Nível 1 aumento 

de 5m2 ------------------------------------------------------------- 

• No computo geral é pretensão do requerente o licenciamento 

especial de legalização das alterações introduzidas ao imóvel onde se 

verifica um aumento de área de 89m2. --------------------------------  
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Verifica-se que a ampliação efetuada não leva a que a edificação  

contrarie  o estipulado no nº2 do artigo 19 do regulamento do PDM . - 

4.3. Análise face às vistorias prévias previstas nos termos do artigo 
73º-C do RMUE ------------------------------------------------------- 

O procedimento de legalização foi procedido de vistoria prévia em 

conformidade com o disposto no nº6 do artigo 73º-C do RMUE. que tem 

como objetivo apurar o estado geral. --------------------------------  

de conservação da edificação, bem como a sua inserção urbana, de acordo 

com a avaliação material que, sobre a matéria, possa ser, 

objetivamente, realizada, no âmbito de tal diligência, validando todos 

os elementos probatórios que acompanham instrutóriamente o 

procedimento de legalização. ---------------------------------------- 

Na conclusão praticada no auto de vistoria nº39/2020 a comissão 

considerou que não havia necessidade de efetuar obras de correção.  

Foi ainda referido que houve alterações de vãos interiores suscetíveis 

de serem retratados em telas finais. -------------------------------- 

5. CONCLUSÃO ----------------------------------------------------- 

Face ao anteriormente citado verifica-se que: ----------------------- 

• A pretensão do requerente encontra-se devidamente instruída --- 

• O projeto apresentado cumpre as condições definidas no Plano 

diretor municipal, RMUE, RGEU, e demais legislação urbanística em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

6. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

 Pelo exposto, e por se tratar do licenciamento especial de 

legalização   propõe-se o deferimento do respetivo pedido de 

licenciamento. ----------------------------------------------------- 

 Caso superiormente seja deferido o presente pedido de 

licenciamento especial de legalização, considera-se que: ------------ 

Dispõe o requerente do prazo de 1 ano para requerer e emissão do 

respetivo alvará de construção, de acordo com o n.º 1 do artigo 76.º 

do RJUE, devendo para o efeito anexar os elementos constantes no n.º 

1 do art.º 3 da Portaria n.º 216- E/2008, de 3 de Março. ------------  

• Informe-se ainda o requerente que nos termos do artigo nº117 do 

RJUE e em conformidade com o Regulamento de liquidação e cobrança de 

taxas municipais devidas pela realização de operações urbanísticas 

para o concelho de Chaves, foi efetivada o cálculo do valor a liquidar   

de acordo com mapa de medição em anexo: ----------------------------- 

Taxas administrativas -TA ------------------------------------------- 

 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)    

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação    
n.º 17 

Emissão de aditamento ao alvará) 
 

 
39,95 € 

n.º 18 No caso do aditamento gerar aumento de área bruta de 

construção, acresce por cada m2 adicional 89 3,30€ 293,70 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 12 11,22 € 134,64 € 

 TOTAL    
468,29 € 

 

 Taxa de infraestruturas urbanísticas (T)     

QUADRO II      
 

 s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 
Faixa de rodagem     

- Semipenetração betuminosa 1 0.23 0.23  

REDE DE ÁGUA 1 0.23 0.23  
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REDE DE ESGOTOS 1 0.33 0.33   

C - Custo das obras existentes na via pública   0.99    

A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   89 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 = 88.11  € 

 

 - Cálculo das taxas de vistorias TV    

  Vistorias -artigo 75º Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 75º Vistoria para efeito de autorização       

n.º 1 
Taxa geral para a realização de vistoria 1 52,95 € 52,95 € 

n.º 2 Acresce ao valor em 1 por cada unidade de ocupação   
     

2aº) 
Habitação unifamiliar 1 12.20 € 12.20 € 

  TOTAL      65.15 € 

 

 

taxas administrativas - TA   468.29 € 

Taxa de infraestruturas   88.11€ 

taxas de vistorias TV   65.15 € 

Valor total    621.55€  

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

Chaves,18 de dezembro de 2020 ---------------------------------------       

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO    

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 21/12/2020: 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SRº. DR. NUNO VAZ, 

DATADO DE 21/12/2020 ----------------------------------------------- 

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

 

 

3.7. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE LICENÇA DE LOTEAMENTO – LUGAR DE VALONGO 

– FONTE DO LEITE – VALDANTA – ANTÓNIO S. COUTO – CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PÚBLICAS, LDA - PESSOA & FILHO LDA – PROCESSO Nº 19/99 – INFORMAÇÃO 

Nº 2132/SCOU/2020 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª ARQUITETA SUSANA GOMES FERNANDES, DATADA DE 

15/12/2020. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

A Pessoa&Filho Lda, através do requerimento nº 1872/20, referente ao 

processo nº 19/99, vem solicitar uma “alteração à licença de operação 

de loteamento”, mais concretamente de algumas das especificações dos 

lotes nº 12 e nº 13 do loteamento nº 02/2002, localizado no lugar de 
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Valongo, Fonte do Leite, freguesia de Vale de Anta, na qualidade de 

proprietária dos referidos lotes. ----------------------------------- 

2. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 

2.1. A acompanhar o requerimento são entregues os seguintes elementos: 

a) Cd, onde não consta planta de síntese em formato editável no 

sistema de coordenada expresso no regulamento Municipal; ------------  

b) Certidões da Conservatória do Registo Predial (CCRP): --------- 

1) 1042/19990311 (área total 25000 m2, matriz nº 2252); ---------- 

2) 1562/20050809 (Lote nº 1- área total 547 m2, matriz nº 1161); - 

3) 1563/20050809 (Lote nº 2- área total 524 m2, matriz nº 1177); - 

4) 1564/20050809 (Lote nº 3- área total 408 m2, matriz nº 1201); - 

5) 1565/20050809 (Lote nº 4- área total 408 m2, matriz nº 1206); - 

6) 1566/20050809 (Lote nº 5- área total 551 m2, matriz nº 1228); - 

7) 1567/20050809 (Lote nº 6- área total 493 m2, matriz nº 1232); - 

8) 1568/20050809 (Lote nº 7- área total 493 m2, matriz nº 1077); - 

9) 1569/20050809 (Lote nº 8- área total 658 m2, matriz nº 1078); - 

10) 1570/20050809 (Lote nº 9- área total 621 m2, matriz nº 1079); - 

11) 1571/20050809 (Lote nº 10- área total 423 m2, matriz nº 1080); - 

12) 1572/20050809 (Lote nº 11- área total 474 m2, matriz nº 1081- 

propriedade da requerente); ----------------------------------------- 

13) 1573/20050809 (Lote nº 12- área total 842 m2, matriz nº 1082- 

propriedade da requerente); ----------------------------------------- 

14) 1574/20050809 (Lote nº 13- área total 784 m2, matriz nº 1083); - 

15) 1575/20050809 (Lote nº 14- área total 462 m2, matriz nº 1084); - 

16) 1576/20050809 (Lote nº 15- área total 439 m2, matriz nº 1085); - 

c) Termo de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura 

acompanhado de certidão da ordem dos arquitetos e declaração de seguro 

de responsabilidade civil profissional (Arq. José Ricardo de Sousa 

Fernandes); -------------------------------------------------------- 

d) Termo de responsabilidade do coordenador de projeto (Arq. José 

Ricardo de Sousa Fernandes); ---------------------------------------- 

e) Declaração de conformidade formato digital e papel (Arq. José 

Ricardo de Sousa Fernandes); ---------------------------------------- 

f) Fichas estatísticas INE; -------------------------------------- 

g) Memória descritiva e justificativa da alteração alvará de 

loteamento (MDJ); --------------------------------------------------- 

h) Relatório de acústica, acompanhado de termo de responsabilidade 

do técnico (Eng. Pedro Miguel Guedes Pinto). ------------------------ 

i) Peças desenhadas: --------------------------------------------- 

1) Plantas de condicionantes e ordenamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves (PDM); ----------------------------------------- 

2) Planta de condicionantes e implantação do Plano de Pormenor da 

Fonte do Leite (PPFL); ---------------------------------------------- 

3) Plantas de localização e enquadramento; ----------------------- 

4) Planta com proposta de mudança de uso dos lotes nº 12 e nº 13; 

5) Ficha de lotes nº 12 e nº 13; --------------------------------- 

6) Planta síntese do loteamento. --------------------------------- 

3. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

3.1. Consultado os antecedentes constata-se que o pedido em questão 

está inserido no loteamento nº 2/2002, em nome de António S. Couto – 

Construções e Obras Públicas, Lda. ---------------------------------- 

3.2. Sobre o referido alvará de loteamento verificaram-se 4 

aditamentos. ------------------------------------------------------- 

3.3. O alvará prevê um total de 15 lotes destinados a habitação 

coletiva e a habitação coletiva e comércio, totalizando 194 fogos e 

25 lojas, bem como áreas de cedência. ------------------------------- 
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3.4. Para os lotes em questão o alvará prevê as seguintes 

especificações: ---------------------------------------------------- 

a) Lote nº 12: --------------------------------------------------- 

i. Área do lote– 842 m2; ----------------------------------------- 
ii. Finalidade- habitação e comércio; ----------------------------- 
iii. Área de Implantação máxima- 842 m2; --------------------------- 
iv. Área Bruta de construção máxima – 4.307 m2; ------------------- 
v. Nº de pisos – 5 acima da cota de soleira e 1 abaixo da cota de 

soleira; ----------------------------------------------------------- 

vi.    Número de fogos – 16; -------------------------------------- 
vii.  Número de lojas – 4; ----------------------------------------- 
b) Lote nº 13: --------------------------------------------------- 

viii. Área do lote– 784 m2; ----------------------------------------- 
ix. Finalidade- habitação e comércio; ----------------------------- 
x. Área de Implantação máxima- 784 m2; --------------------------- 
xi. Área Bruta de construção máxima – 3.663 m2; ------------------- 
xii. Nº de pisos – 5 acima da cota de soleira e 1 abaixo da cota de 
soleira; ----------------------------------------------------------- 

xiii. Número de fogos – 20; ----------------------------------------- 
xiv. Número de lojas – 4. ------------------------------------------ 
4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ---------------------------------------  

4.1. Nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) ------------------ 

a) Segundo a Planta de ordenamento do PDM de Chaves os prédios em 

questão localizam-se em Espaços Classe 1- Espaços urbanos e 

urbanizáveis, da categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ------------------ 

b) O loteamento em questão está ainda inserido no Plano de Pormenor 

da Fonte do Leite (PP FL) (Aviso nº 22929/2009, de 21 de dezembro, 

D.R. 2ª Série nº 245), da qual se conclui pela planta de implantação, 

que a área do loteamento que esta inserida no limite da área 

consolidada, sendo os edifícios/lotes considerados “edifícios 

existentes” e com usos compatíveis. --------------------------------- 

c) De acordo com as plantas de condicionantes dos referidos IGT’s, 

sobre os referidos lotes não impende nenhuma servidão ou restrição de 

utilidade pública. -------------------------------------------------- 

4.2. No regime jurídico -------------------------------------------- 

O processo apresentado é referente a uma alteração à licença, de acordo 

com o artigo 27º, do Regime de Jurídico de Urbanização e Edificação 

(RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e subsequentes 

alterações. -------------------------------------------------------- 

5. DESCRIÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------- 

5.1. Segundo o descrito nos documentos entregues, o pedido em questão 

consiste na alteração/redistribuição das especificações área de lote, 

área de implantação e área de construção dos lotes nº 12 e lote nº 13 

bem como a alteração do uso de habitação e comercio para habitação.   

5.2. As restantes especificações do loteamento nº 2/2002 e dos lotes 

nº 12 e nº 13 permanecem inalteradas. ------------------------------- 

5.3. As especificações propostas para os lotes em questão são as 

seguintes: --------------------------------------------------------- 

a) Lote nº 12: ------------------------------------------------- 

xv. Área do lote– 791 m2; ---------------------------------------- 

xvi. Finalidade- habitação; ---------------------------------------- 
xvii. Área de Implantação máxima- 791 m2; ---------------------- 

xviii. Área Bruta de construção máxima – 4.001 m2; -------------- 

xix.      Área Bruta de construção para efeitos de IC (sem a caves 
destinada a estacionamento) – 3.210 m2; -------------------------- 

xx.     Nº de pisos – 5 acima da cota de soleira e 1 abaixo da cota de 
soleira; -------------------------------------------------------- 



                                                                F. 276 

                                                                  _____________________ 

 
xxi. Número de fogos – 20; ----------------------------------------- 
xxii. Número de lojas – 0; ------------------------------------- 

b) Lote nº 13: ------------------------------------------------- 

xxiii. Área do lote– 835 m2; ------------------------------------ 

xxiv. Finalidade- habitação; ----------------------------------- 

xxv. Área de Implantação máxima- 835 m2; --------------------------- 
xxvi. Área Bruta de construção máxima – 3.969 m2; -------------- 

xxvii. Área Bruta de construção para efeitos de IC (sem a caves 

destinada a estacionamento) – 3.134 m2; -------------------------- 

xxviii. Nº de pisos – 5 acima da cota de soleira e 1 abaixo da cota 
de soleira; ------------------------------------------------ 

xxix. Número de fogos – 25; ------------------------------------ 

xxx. Número de lojas – 0. ------------------------------------------ 
5.4. No cômputo do alvará de loteamento será aumentado de 194 para 

203 o número de fogos previstos e diminuído o número de lojas previsto 

de 25 para 17. ----------------------------------------------------- 

5.5. Refere ainda que não altera as infraestruturas já existentes e 

não haverá lugar a cedências. --------------------------------------- 

6. ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------------------- 

6.1. Considerando que a alteração de usos preconizada de edifício de 

habitação coletiva e comércio para edifício de habitação coletiva, se 

mantém nos usos previstos para os lotes do loteamento nº2/2002. ----- 

6.2. Considerando que, salvo melhor opinião, a alteração prevista se 

enquadra na filosofia de manutenção de usos existentes, como descrito 

no nº 1 e nº 2, do Artigoº 10, do regulamento do plano de pormenor 

(Aviso nº 22929/2009, de 21 de dezembro, D.R. 2ª Série nº 245) - 

edifícios de habitação coletiva e comércio e ainda edifícios de 

habitação coletiva. ------------------------------------------------- 

6.3. Considerando que não se vê inconveniente e incompatibilidade na 

alteração proposta com o estatuído no Plano Diretor Municipal de Chaves 

e no Plano de Pormenor da Fonte do Leite. --------------------------- 

6.4. Uma vez que estamos perante um aumento do número de fogos de 194 

para 203, ultrapassando o previsto na alínea b), do nº 2, do artigo 

22º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, e no nº 2, do 

artigo 7º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), 

deverá ser promovida a consulta pública. ----------------------------  

6.5. De acordo com o nº 3 do artigo 7º do RMUE, a consulta pública é 

aberta através de Edital a afixar nos locais de estilo e no local da 

pretensão e a divulgar no site institucional do Município de Chaves e 

tem a duração máxima de 15 dias. ------------------------------------ 

6.6. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, do Decreto acima 

referido, a alteração à licença de operação de loteamento não pode ser 

aprovada se ocorrer se ocorrer oposição escrita dos titulares da 

maioria da área dos lotes constantes do alvará, devendo para o efeito, 

o gestor de procedimento proceder à sua notificação para pronúncia no 

prazo de 10 dias. -------------------------------------------------- 

6.7. De acordo com o estatuído nos n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º do 

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação quando o número de 

lotes seja superior a 15 – que é o caso – a notificação será feita via 

edital a afixar no local onde se situa o loteamento, na Junta de 

Freguesia e no Edifício dos Paços do Concelho3. --------------------- 

6.8. Refere-se ainda que, salvo melhor opinião, não se aplica o nº 8, 

do artigo 27º, do RJUE, que prevê a alteração simplificada ao 

                                                           
3 A proprietária tem 9 (do lote nº 7 ao lote nº 15) do total dos 15 

lotes do loteamento, sendo que entrega Certidão da conservatória dos 

restantes lotes. --------------------------------------------------- 
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loteamento, aprovada por simples deliberação da câmara municipal, com 

dispensa de qualquer outras formalidades, sem prejuízo das demais 

disposições legais e regulamentares aplicáveis, por se considerar que 

a pretensão ultrapassa o limite de 3% para o lote nº 12 (altera o uso 

de 4 do total de 20 fogos/frações previstas) e para o lote nº 13. --- 

6.9. Pelo edital nº 121/2020 foram promovidas as consultas públicas 

acima referidas, na sequência da informação técnica nº 1713/SCOU/2020 

com despacho superior de 13/10/2020 e certidões de afixação constante 

do processo. -------------------------------------------------------- 

6.10. Decorrido o prazo, não consta do processo nenhuma oposição pelo 

que estará em condições de ser colocada à consideração superior a sua 

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

7. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

7.1. Face ao exposto, coloca-se à deliberação superior projeto de 

decisão sentido de deferimento do pedido de alterações à licença, 

solicitado nos termos do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16/12 e posteriores alterações. ------------------------------------- 

7.2. Caso a alteração mereça aprovação, de acordo com o disposto no 

nº 1, do artigo 76º, do DL nº 555/99 de 16/12, e ulteriores alterações, 

deve ser comunicado à requerente que dispõe do prazo de um ano para 

requerer formalmente a emissão do 5.º aditamento ao Alvará de 

Loteamento nº 2/2002, sob pena de caducidade desta deliberação, 

conforme previsto no n.º 2 do artigo 71.º do citado diploma legal, 

devendo para o efeito instruir o seu pedido com os elementos 

mencionados no n.º 1, do artigo 2.º, da Portaria n.º 216-E/2008 de 

03/03, designadamente: ---------------------------------------------- 

a) Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente 

(5 exemplares) e em base digital; ---------------------------------- 

b) Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos 

matriciais de proveniência; ---------------------------------------- 

c) Atualização das certidões da conservatória do registo predial 

anteriormente entregue, no caso de estas não se encontrarem válidas. 

7.3. Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão 

ser liquidadas as correspondentes taxas previstas pelo artigo 117.º, 

do DL nº 555/99 de 16/12, na sua redação atual, as quais se encontram 

estabelecidas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de taxas devidas 

pela realização de operações urbanísticas. -------------------------- 

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

Chaves, 15 de dezembro de 2020 --------------------------------------       

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO  

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 15/12/2020: 

Atenta à fundamentação de facto e de direito enunciada na presente 

informação, sou a propor que superiormente sejam proferidos 

competentes despachos no sentido de o Executivo Municipal vir a adotar 

uma deliberação conducente ao deferimento do 5º pedido de alterações 

à licença de loteamento, titulada pelo alvará de loteamento n.º 2/2002, 

nos termos e para os efeitos preconizados no item “7. Proposta de 

Decisão” deste documento. ------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 15/12/2020    ---------------------------------------------

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. --------------------------------------------- 
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3.8. PROJETO DE ARQUITETURA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA HABITAÇÃO 

COLETIVA E COMÉRCIO – LUGAR DE TRÁS DO ALTO – SANTA CRUZ – UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – PROCESSO Nº 302/20 – 

INFORMAÇÃO Nº 2143/SCOU/2020 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ARQUITETA SUSANA GOMES FERNANDES, DATADA 

DE 17/12/2020. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1. A Estevão Vinhais Chaves, Sociedade Unipessoal, Lda, através do 

requerimento nº 849/20, pelo requerimento nº 1573/20, pelo 

requerimento nº 2028/20 e pelo requerimento nº 2496/20, referente ao 

processo nº 302/20, na qualidade de proprietária, vêm solicitar a 

aprovação do projeto de arquitetura de construção de edifício 

destinado a habitação coletiva, comercio e/ou serviços, localizada no 

lugar de Trás-do-Alto, Santa Cruz, freguesia de Santa Cruz/Trindade e 

Sanjurge. ---------------------------------------------------------- 

2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

2.1. Após do requerimento inicial, o processo nº 302/20 foi objeto de 

consultas externas e internas no seguimento da informação nº 

871/SCOU/2020, com despacho superior de 29/05/2020, englobando a 

consulta à Divisão de Projetos e Mobilidade (DPM) e ao Ministério da 

Defesa em razão da servidão militar. -------------------------------- 

2.2. Pelo requerimento nº 1573/20, a requerente juntou licença do 

Ministério da Defesa Nacional juntamente com peças desenhadas e 

escrita carimbadas por essa entidade. ------------------------------- 

2.3. A DPM produziu a informação/proposta nº 297/DPM/2020, referindo a 

necessidade reformular o acesso viário ao edifício a partir da avenida 

Heróis de Chaves. --------------------------------------------------- 

2.4. Pelo requerimento nº 2496/20, o requerente veio juntar novos 

elementos ao processo reformulando a implantação e arranjos 

exteriores. -------------------------------------------------------- 

2.5. Para o mesmo local verificou-se ainda no Município o processo nº 

305/07, entretanto caducado. ---------------------------------------- 

3. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 

3.1. A acompanhar os requerimentos são entregues os seguintes elementos: 

a) CD; ------------------------------------------------------------- 

b) Fichas estatísticas do INE; ------------------------------------- 

c) Certidão da conservatória de registo predial (CCRP) (3454/20080707, 

prédio com área total –2.304,08 m2, matriz nº 18, confrontando a 

nascente com caminho público, em nome do requerente); --------------- 

d) Declarações de responsabilidade de compatibilidade entre formato 

papel e formato digital (Eng.º. António José Afonso Durão Branco e 

Arq.ª Mónica Sofia Ferreira); --------------------------------------- 

e) Calendarização da obra (36 meses); ------------------------------ 

f) Termos de responsabilidade do coordenador de projeto e do projeto 

de condicionamento acústico, acompanhado de declaração ordem dos 

engenheiros (Eng.º. António José Afonso Durão Branco); -------------- 

g) Termos de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura, do 

autor do projeto de arranjos exteriores e do autor do Plano de 

Acessibilidades, acompanhada de certidão ordem dos arquitetos (Arq.ª 

Mónica Sofia Ferreira); --------------------------------------------- 

h) Levantamento topográfico, acompanhada de declaração do autor e 

certidão da ordem dos engenheiros (Eng.º António José Afonso Durão 

Branco); ----------------------------------------------------------- 

i) Estimativa orçamental (330.000,00 €); ---------------------------  

j) Memória descritiva e justificativa; ----------------------------- 
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k) Ficha de medição; ----------------------------------------------- 

l) Planta de localização; ------------------------------------------ 

m) Planta de ordenamento e condicionantes do PDM; ------------------  

n) Fotografias e perspetivas; -------------------------------------- 

o) Peças desenhadas: ----------------------------------------------- 

a. Planta de implantação; ------------------------------------------ 
b. Planta de arranjos exteriores; ---------------------------------- 
c. Plantas, cortes e alçados; -------------------------------------- 
d. Planta de acessibilidades. -------------------------------------- 
p) Ofício nº DIERGP-2020-004019, com “Titulo de licença” processo nº 

6.160, do Ministério da Defesa Nacional. ---------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITÓRIAL 

4.1. Segundo a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM), 

nº 34A, o prédio da requerente localiza-se em espaço da Classe 1 – 

Espaços urbanos urbanizáveis, da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves. -- 

4.2. Segundo a Planta de Condicionantes do PDM nº 34A, em articulação 

com a Lei nº 2078 de 1955, o DL. nº 45986 de 1964 e o Decreto nº 25/70, 

de 15 de janeiro, o prédio da requerente encontra na zona de servidão 

militar do Quartel de Chaves. --------------------------------------- 

5. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO 

5.1. O processo apresentado é referente um licenciamento de uma operação 

urbanística de edificação, de acordo com a alínea h), do nº 2, do 

artigo 4º, do Regime de Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), 

Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual. --- 

5.2. O pedido configura igualmente uma operação urbanística com Impacte 

semelhante a uma operação de loteamento, uma vez possui as 

características expressas nas alíneas a) (duas caixas de escadas de 

acesso comum às frações), b) (possui mais que 10 frações) e d) 

(provoquem uma sobrecarga significativa dos serviços das 

infraestruturas) do artigo 23º do Regulamento Municipal da Urbanização 

e da Edificação, conjugado com o nº 5, do artigo 57º do RJUE. ------- 

5.3. Em razão da área bruta de construção prevista a operação 

urbanística em questão enquadra-se ainda numa operação de Impacte 

urbanístico relevante, de acordo com a alínea a), do nº 1, do artigo 

24º do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação e artigo 

44º do RJUE no que respeita a cedências. ---------------------------- 

6. DESCRIÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------- 

6.1. O prédio do requerente localiza-se na Avenida Heróis de Chaves e 

segundo os documentos entregues (Certidão da Conservatória do Registo 

Predial) confronta a nascente com o referido arruamento, nas restantes 

confrontações com particulares, sendo que a norte confronta com a área 

do alvará de loteamento nº 4/2004, mais concretamente o lote nº 2 e 

nº 3. --------------------------------------------------------------- 

6.2. Segundo o levantamento topográfico entregue, verifica-se ainda que 

a poente confronta com o limite do caminho público designado por rua 

General Celestino da Silva. ----------------------------------------- 

6.3. Pretende construir um edifício destinado a habitação coletiva, 

comércio/serviços, totalizando 18 frações, das quais, totalizando 

3.674,19m2 de área bruta de construção incluindo as áreas adstritas a 

estacionamento: ---------------------------------------------------- 

a) 16 fogos, com 2.526,95 m2 de área bruta de construção; ---------- 

b)  2 frações de comércio/serviços com 236,44 m2 de área bruta de 

construção. --------------------------------------------------------  

6.4. Prevê três pisos acima da cota de soleira (av. Heróis de Chaves), 

perfazendo uma cércea de 10,45 metros acima desse arruamento, e um 

piso abaixo da cota de soleira destinado a garagem e espaço para 

condomínio. -------------------------------------------------------- 
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6.5. Prevê dois blocos autónomos designados por A e B, cada um com 

acessos exteriores e verticais independentes e um piso em cave comum 

destinado a estacionamento automóvel. ------------------------------ 

6.6. Relativamente a estacionamentos, prevê 16 lugares em espaço 

fechado, alguns dos quais duplos, no piso abaixo da av. Heróis de 

Chaves, lugares que deverão ser adstritas às frações conforme 

regulamento do PDM em vigor, prevê 8 lugares em espaço exterior junto 

a esta avenida, dois dos quais destinados a pessoas com mobilidade 

condicionada e quatro lugares exteriores a poente.  Prevê acesso 

automóvel pela Avenida Heróis de Chaves. ---------------------------- 

6.7. Delimita ainda áreas de cedência para o domínio público, mais 

especificamente para espaços verdes e de utilização coletiva (166,77 

m2) e arruamento viários, pedonais e estacionamento (566,27 m2), 

totalizando 733,04 m2. ---------------------------------------------- 

6.8. Resumidamente, os parâmetros urbanísticos propostos são os 

seguintes: --------------------------------------------------------- 

a) Área de implantação – 910,80 m2; ------------------------------- 

b) Área bruta de construção total – 3.674,19 m2; ------------------- 

c) Área bruta de construção para efeitos de “Índice de construção”, 

habitação coletiva e comércio e serviços– 2.763,39 m2; ------------- 

d) Cércea/altura da fachada - 10,45 ml; ---------------------------- 

e) Número de pisos – 3 acima da cota de soleira e 1 abaixo da cota de 

soleira; ----------------------------------------------------------- 

f) Número de frações - 16 fogos (7 de tipologia T2 e 9 de tipologia 

T3) e 2 duas unidades para comércio/serviços; ----------------------- 

g) Cota de soleira – 389.35; --------------------------------------- 

h) Áreas de cedência – 733,04 m2. ---------------------------------- 

7. ANÁLISE DA PROPOSTA ------------------------------------------- 

7.1. O pedido encontra-se instruído de acordo nº 1 e nº 15, do anexo I 

da portaria nº 113/2015, de 22 de abril, salvo o disposto relativamente 

a propriedade horizontal que se entende poder vir a ser posteriormente 

entregue em fase subsequente. Encontra-se ainda instruído com 

documento relativo a deferimento de licença de entidade externa ao 

Município - Ministério da Defesa Nacional, decorrente da servidão 

militar do quartel de Chaves, obtido diretamente pela requerente junto 

da entidade. -------------------------------------------------------- 

7.2. Com os perfis e plantas apresentados, foi possível aferir a 

integração urbana do edifício proposto na zona onde se insere, 

designadamente com a frente urbana da avenida Heróis de Chaves onde 

se projetará o edifício de habitação coletiva previsto em alvará de 

loteamento a norte do prédio da requerente. Assim, relativamente à 

edificabilidade proposta, em termos de cércea, não se vê inconveniente 

com o disposto no regulamento do PDM em vigor, atendendo à frente de 

rua Heróis de Chaves. -----------------------------------------------  

7.3. Em termos de localização do acesso viário ao edifício e 

estacionamentos públicos propostos, a proposta vai ao encontro do 

disposto no parecer da Divisão de Projetos e Mobilidade, informação 

nº 297/DPM/2020, que se anexa a esta informação. --------------------  

7.4. Como foi acima referido, a edificação preconizada possui impacte 

semelhante a uma operação de loteamento, como estipulado no artigoº 

23 do RMUE, uma vez que se enquadra nas alíneas a) (duas caixas de 

escadas de acesso comum às frações), b) (possui mais que 10 frações) 

e d) (provoquem uma sobrecarga significativa dos serviços das 

infraestruturas), do referido regulamento. Importa ainda aqui referir 

que a sobrecarga nas infraestruturas, nomeadamente abastecimento de 

águas, saneamento, energia elétrica e demais só poderá ser aferida em 

fase de projetos de especialidades e, como tal, a eventual aprovação 
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do presente projeto de arquitetura estará condicionada à posterior 

análise e eventuais condições que advierem, a ser colocadas à 

requerente. --------------------------------------------------------  

7.5. Considerando o nº 5, do artigo 57º do RJUE, a proposta em análise 

terá igualmente um impacte urbanístico relevante e nesse sentido 

deverá ser verificado o disposto no regulamento do PDM relativamente 

à previsão de áreas a ceder para o domínio público municipal destinadas 

a espaços de circulação, espaços verdes e de utilização coletiva e 

equipamentos, conforme artigo 21º do regulamento do PDM. ------------ 

7.6. Em termos da conformação das áreas de cedência para o domínio 

público, a proposta vai ao encontro da solução de compromisso 

concertada com a chefe de divisão desta unidade orgânica, em 

articulação com o chefe de Divisão de Projeto e Mobilidade e técnico 

autor do projeto de arquitetura, no que concerne à afetação, com a 

presente área de cedência, de um espaço canal destinado à previsão 

futura de ligação entre a avenida Heróis de Chaves e a rua General 

Celestino da Silva, numa solução de conjunto para a envolvente, e 

ainda a área cedência do acesso ao estacionamento público proposto 

entre o edifício e a avenida Heróis de Chaves. ---------------------  

7.7. Ressalva-se que deverá haver uma pequena correção na planta de 

arranjos exteriores e na planta das áreas de cedência de forma a 

promover a concordância com o muro da construção na rua General 

Celestino da Silva. Esta correção de pormenor poderá ser entregue 

juntamente com a fase subsequente de apresentação dos projetos de 

especialidades. ----------------------------------------------------  

7.8. Como já foi referido a requerente propõe ceder as áreas vertidas 

na peça desenhada nº 7 que correspondem a 166,77 m2 destinadas a 

espaços verdes e 566,27m2 destinados a infraestruturas viárias, 

totalizando 733,04 m2. De acordo com a aplicação das regras e condições 

referidas no nº 2, do artigo 21º do regulamento do PDM, deveriam ser 

cedidas 25% da área bruta de construção proposta para equipamentos 

públicos, o que perfaz- 690,85 m2 e 15% da área do terreno para espaços 

verdes de utilização coletiva, arruamentos viários e pedonais e 

estacionamentos, o que perfaz- 345,61 m2, até à área global de 

cedências de 40 % da área do terreno, o que totaliza no máximo-  921,63 

m2. Confrontando as áreas de cedência propostas pela requerente com o 

que o regulamento do PDM estabelece, verifica-se que há um défice de 

área a ceder para equipamento público, prevendo um excesso de cedência 

para áreas verdes e infraestruturas viárias. Pela diferença entre a 

área máxima exigível e a proposta da requerente estamos ainda perante 

um défice de área a ceder no valor de 188,59 m2, calculadas conforme 

o quadro abaixo: 

 
7.9. De acordo com o nº 3, do mesmo artigo 21º do regulamento do PDM, 

pela área não cedida haverá lugar a compensações ao Município de acordo 

com o estipulado nos artigos 26º a 31º do Regulamento Municipal de 

Área do terreno 2 304,08 m2

Área bruta de construção para IC 2 763,39 m2

regulamento 

do PDM

artigo 21.º

nº 2

a)

Área global máxima exigível para integração no dominio publico 

(espaços públicos verdes, de utilização coletiva ou de circulação, e a 

equipamentos públicos ou de utilidade pública

40% da área do terreno 921,63 m2 733,04 m2

b) Equipamentos públicos ou de utilidade pública 25% da área bruta de construção 690,85 m2 0,00 m2

c)
Espaços públicos (espaços verdes ou de utilização coletiva, arruamentos 

viários e pedonais, estacionamentos)
15% da área do terreno 345,61 m2 733,04 m2

TOTAL 921,63 m2 733,04 m2 -188,59 m2

Área cedida 

na proposta 

da requerente

Área de 

cedência em 

falta

Área de cedências Área a ceder
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Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações 

Urbanísticas, Regulamento nº 314/2010, DR 2ª série de 31 de março. -- 

7.10. Assim, pese embora a necessidade correção de pormenor da área a 

ceder acima referida e posterior aferição com correção desta área, a 

compensação ao Município resulta da aplicação da fórmula determinada 

no nº 1, do artigo 30º do regulamento, considerando a zona em questão 

como “Chaves – densidade superior”, a saber: ------------------------ 

C = LK × A (m2) × V   ---------------------------------------------- 

           2 

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

C = Valor da Compensação devida ao Município; ----------------------- 

L = Factor de localização (determinado face à área urbana do Concelho 

de Chaves); --------------------------------------------------------- 

K = Coeficiente urbanístico do loteamento, de acordo com o disposto 

nos n.os 6 e 7, do artigo 26.º, do Código das Expropriações; -------- 

A = Valor em metros quadrados da área não cedida; ------------------- 

V = Valor do preço por metro quadrado de construção, definido pela 

Portaria que fixa periodicamente os valores unitários por metro 

quadrado do preço da construção para efeito de cálculo da renda 

condicionada (492,00 € conforme portaria nº3/2020, de 13 de janeiro).- 

 
7.11. Pela aplicação da referida fórmula, o valor da compensação ao 

Municio pela área não cedida perfaz o montante de 11.593,98 €. ------ 

7.12. A assunção das cedências, a execução e manutenção das obras de 

urbanização sobre as áreas de cedências, julga-se, salvo melhor 

opinião, que poderão ficar estipuladas em contrato/convênio 

urbanístico a celebrar ao abrigo do nº 3, do artigo 25º, e do artigo 

54º do RJUE, com as devidas adaptações, no que concerne à caução a 

prestar para garantir a execução das obras de urbanização 

contratualizadas e eventuais encargos de funcionamento das 

infraestruturas. --------------------------------------------------- 

7.13. Sobre estas áreas de cedências para o domínio público municipal, 

ressalva-se ainda de que será proposto contrato de cooperação, ao 

abrigo do artigo 46º do RJUE, sobre a futura conservação e manutenção 

destes espaços verdes e de utilização coletiva, a cargo do 

promotor/futuros condóminos. ---------------------------------------- 

7.14. Pelo exposto, considera-se, que o pedido deve ser instruído, com 

documento escrito, que ateste que a requerente se compromete a levar 

a efeito as infraestruturas urbanísticas imprescindíveis à 

viabilização do empreendimento, nos termos do n.º 1, do artigo 25.º, 

do D.L.  n.º 555/99, de 16/12 na sua redação atual. ----------------- 

8. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

8.1. Face ao exposto, coloca-se à consideração superior projeto de 

decisão de aprovação condicionada do projeto de arquitetura do 

edifício de habitação coletiva, comércio e serviços proposto, nos 

termos do descrito nos artigos 20.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99 

de 16 de dezembro e ulteriores alterações. O condicionamento da 

aprovação, prende-se com: ------------------------------------------- 

a) A questão de acerto de pormenor dos arranjos exteriores e áreas de 

cedência; ---------------------------------------------------------- 

b) A sobrecarga nas infraestruturas que não está ainda devidamente 

quantificada com os elementos apresentados, só pondo ser aferida com 

exatidão na fase subsequente de apresentação dos projetos de 

especialidades; ---------------------------------------------------- 

C L K A' V

1 1,00 0,25 188,52 492,00

densidade superior

C1 11 593,98 €
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c) A necessidade de compromisso escrito da requerente da execução das 

infraestruturas urbanísticas imprescindíveis à viabilização do 

empreendimento e do funcionamento das infraestruturas por um período 

mínimo de 10 anos, conforme nº 1, do artigo 25º do RJUE. ------------  

8.2. Caso a proposta venha a merecer acolhimento superior deverá 

promover-se a audiência dos interessados, pelo período de 10 dias, nos 

termos do artigo 121º e seguintes do novo Código do Procedimento 

Administrativo D.L. nº 7/2015, de 7 de janeiro, de forma a obter o 

compromisso referido na alínea c) do ponto anterior. --------------- 

8.3. No seguimento da eventual aprovação condicionada do projeto de 

arquitetura, de acordo com o ponto 4.º, do artigo 20.º, do Decreto-

Lei n.º 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 ponto 16.º do anexo I, da 

Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril. ------------------------------ 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Parecer/informação nº 297/DPM/2020 da Divisão de Projetos e 

Mobilidade. -------------------------------------------------------- 

À consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 17 de dezembro de 2020 -------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO  

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 18/12/2020: 

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 18/12/2020    ---------------------------------------------

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. PEDIDO DE INFORMAÇÃO – PARECER SOBRE A ATRIBUIÇÃO DE DIREITOS DE 

PROSPEÇÃO E PESQUISA DE ÁGUA MINERAL NATURAL – AREAL – MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA – DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA – PROCESSO Nº 975/20 – 

INFORMAÇÃO Nº 41/SPMOT/2020 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DO SRº ENGENHEIRO RUI NOGUEIRO, DATADA DE 

16/12/2020. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Enquadramento ------------------------------------------------- 

1.1. Através do ofício datado de 11 de dezembro de 2020, vem a DGEG – 
Direção Geral de Energia e Geologia, informar, de acordo com o 

estipulado no Art.º 18º da Lei nº 54/2015, de 22 de junho e o Art.º 

7º do Decreto-Lei nº 86/90, de 16 de março, que a VMPS – Águas e 

Turismo, SA, solicitou a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa 

de água mineral natural numa área localizada no Concelho de Chaves (nº 

de cadastro PPPHM0034, área total de 10,413 Km), neste âmbito do 

procedimento de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de água 

mineral natural, solicita o necessário parecer a este município, num 

prazo máximo de 30 dias. -------------------------------------------- 

1.2. De referir que dos 10,413 Km2 constantes neste pedido de prospeção 
e pesquisa de água mineral natural, mais de 86,5% desta área (9,007 

Km2) concessionada, está sob administração do concelho de Chaves. --- 
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2. Enquadramento Jurídico ---------------------------------------- 

2.1. Áreas disponíveis e áreas reservadas - nos termos do Art.º 18º 
da Lei nº 54/2015, de 22 de junho; ---------------------------------- 

“1 - Constituem áreas disponíveis para atribuição de direitos de uso 

privativo de prospeção e pesquisa, as áreas do território nacional 

sobre as quais não incidam direitos exclusivos sobre recursos 

geológicos integrados no domínio público do Estado.” ---------------- 

“2 - Os direitos de prospeção e pesquisa podem ser concedidos para 

áreas reservadas apenas quando não se verifique incompatibilidade com 

os direitos privativos já atribuídos para essas áreas ou em 

procedimento de atribuição.” ---------------------------------------- 

“3 - No espaço marítimo nacional constituem áreas disponíveis aquelas 

que são identificadas no plano de situação como potenciais para a 

prospeção e pesquisa de recursos geológicos.” ----------------------- 

2.2. Contrato para prospeção e pesquisa nos termos do Art.º 7º do 
Decreto-Lei nº 86/90, de 16 de março; ------------------------------- 

“1 - Decidida a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa, a 

Direcção-Geral notifica o interessado para a celebração do contrato 

entre o Estado, representado pelo Ministro, e o mesmo interessado, do 

qual constarão: ----------------------------------------------------- 

a) A identificação do titular dos direitos; ------------------------- 

b) A delimitação da área abrangida; --------------------------------- 

c) O período inicial de vigência do contrato e respetivas prorrogações; 

d) O programa geral de trabalhos e plano de investimentos mínimos; -- 

e) A periodicidade da apresentação de planos e relatórios da atividade; 

f) O valor da caução definitiva, a prestar nos termos do artigo 54.º; 

g) Os fundamentos para rescisão do contrato, nos termos do artigo 20.º 

do Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de Março.” -------------------------- 

“2 - Quando for caso disso, do contrato poderão ainda constar condições 

especiais relativas a outros direitos e obrigações.” ---------------- 

“3 - O contrato pode ainda incluir as condições essenciais relativas 

a futuras concessões, nomeadamente: --------------------------------- 

a) Direitos do interessado; ----------------------------------------- 

b) Prazo da concessão e condições da reversão de bens e direitos para 

o Estado; ----------------------------------------------------------- 

c) Compensações a atribuir ao Estado; ------------------------------- 

d) Condições de revisão contratual.” -------------------------------- 

“4 - A Direcção-Geral fará publicar no Diário da República um extrato 

do contrato, contendo os seus elementos essenciais, para conhecimento 

público.” ---------------------------------------------------------- 

3. Fundamentação ------------------------------------------------- 

3.1. Apesar que o processo de engarrafamento da água mineral natural, 
seja feito fora do Concelho, o que naturalmente não altera a origem 

do recurso, nem a mais-valia que o mesmo tem para o Município de 

Chaves, pelo que, potencia-lo de uma forma sustentável e sustentada, 

pode ser traduzido como investimento na marca Vidago que muito 

prestigia a região do Alto Tâmega. ---------------------------------- 

3.2. No que concerne à utilização temporária dos terrenos (de 

terceiros) necessários à realização dos trabalhos de prospeção e 

pesquisa e à implantação das respetivas instalações, alínea b do n.º 

1 do artigo 21.º da Lei 54/2015, subentende-se que possa configurar 

uma situação de servidão administrativa cuja constituição deve 

observar o princípio da justa indemnização constante do Código das 

Expropriações. ----------------------------------------------------- 

3.3. O explorador deve delinear e executar os programas de trabalhos 
de pesquisa segundo critérios de gestão ambiental responsáveis, 

avaliando, prevenindo e minimizando os impactes que possam ser 
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causados ao solo, flora, águas superficiais e subterrâneas, 

inteirando-se e cumprindo as leis e regulamentos aplicáveis e 

cingindo, ao mínimo necessário, as interferências com a tipologia de 

uso dominante vertida em planos de ordenamento eficazes. ------------ 

3.4. Por fim, somos de parecer que se a Direção Geral de Energia e 
Geologia assim o entender, seja concedida a atribuição de direitos de 

prospeção e pesquisa de água mineral natural na área solicitada e 

localizada no Concelho de Chaves, cumpre apenas informar os munícipes 

deste pedido, e propõe-se que esta informação e respetiva delimitação 

da área solicitada seja vertida em edital, a ser colocado nas sedes 

das duas freguesias visadas, para conhecimento e fins convenientes. - 

3.4.1. Lista das Freguesias: ------------------------------------ 

• Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras; -------- 

• Oura. --------------------------------------------------------- 

4. Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

4.1. Face ao exposto no ponto 3 anterior, sou a propor que se submeta 
a presente informação à consideração do Sr.º Presidente da Câmara, 

Dr.º Nuno Vaz Ribeiro, para eventual homologação da mesma da mesma. - 

4.2. De seguida ao exposto, deverá ser comunicado à DGEG – Direção 
Geral de Energia e Geologia, na pessoa da Exma. Senhora Diretora de 

Divisão de Recursos Hidrogeológicos e Geotérmicos, Dr.ª Carla 

Lourenço, o teor desta informação. ---------------------------------- 

5. Em Anexo carta com a delimitação da área visada. ----------------- 
À consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 16 de Dezembro de 2020 -------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO    

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 21/12/2020: 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que merece a minha 

concordância. Assim, atenta aos fundamentos de facto e de direito 

enunciados no presente documento, sou a propor que superiormente seja 

proferida decisão conducente à homologação do preconizado na mesma, 

devendo, de seguida, notificar – se a DGEG, na pessoa da Diretora de 

Divisão de Recursos Hidrogeológicos e Geotérmicos, Dr.ª Carla 

Lourenço, do seu conteúdo. ------------------------------------------ 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SRº. DR. NUNO VAZ, 

DATADO DE 23/12/2020 ----------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fazer 

baixar o presente assunto à unidade orgânica responsável para a 

obtenção de mais informação sobre a matéria. ------------------------ 

 

 

3.10. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMI - PROCESSO 520/14 – MARIA 

JOSÉ TEIXEIRA DO NASCIMENTO – RUA CORONEL BENTO ROMA, 3º ANDAR DTO – 

FRAÇÃO G – SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 478/UVCH/20, DO ENG.º 

ARTUR LOPES BALTAZAR, DATADA DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020. ------------- 

Presente a informação que se transcreve na integra para todos os 

efeitos legais: -----------------------------------------------------    

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 
A Sra. Maria José Teixeira do Nascimento na qualidade de proprietária, 

da fração “G”, no 3º andar direito, do prédio urbano sito na Rua 

Coronel Bento Roma nº14, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de 

Chaves, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1319G e descrito 

na Conservatória do registo Predial sob o nº1364-G/20130107, veio 

através do requerimento nº 2255/20, requerer a vistoria à fração acima 
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referenciada, ao mesmo tempo apresentar os documentos em falta, para 

dar cumprimento à informação nº311/UVCH/20 e a renovação do pedido 

anteriormente formulado da isenção do IMI (renovação por mais cinco 

anos). ------------------------------------------------------------- 

A vistoria à fração foi realizada no dia 10 de novembro de 2020, tendo 

a avaliação do estado de conservação sido considerada pela comissão 

de nível 5, correspondente a excelente. ----------------------------- 

Os elementos agora entregues foram os seguintes: -------------------- 

a) Certidão do Registo Predial com prazo válido; ----------------- 

b) Declaração de não divida à segurança social (Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social); ------------------------------------ 

c) Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira. - 

2. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 
A requerente promoveu à realização das obras de reabilitação da fração 

“G”, 3º andar direito, do prédio urbano referenciado, cujo processo 

consta do arquivo municipal, com o nº 520/14, tendo sido emitido o 

alvará de autorização de utilização nº139/14 em 6 de outubro de 2014. 

No dia 11 de maio de 2015 foi passada uma certidão, a pedido da 

requerente, para efeitos de isenção do imposto municipal de imóveis, 

pelo período de cinco anos, nos termos do nº 7 de artigo 71º do Estatuto 

do Benefícios Fiscais, após deliberações dos órgãos municipais – Câmara 

e Assembleia Municipal de 10 de abril de 2015 e 29 de abril de 2015, 

respetivamente. ------------------------------------------------------ 

3. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ---------------------------------- 
O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. -------------------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 

A legislação que vigorava à data da obra que a Sra. Maria José Teixeira 

do Nascimento levou a efeito de reabilitação urbana inserida na ARU, 

eram passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis por um 

período de cinco anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco 

anos, ao abrigo do nº7 do artigo 71º do Estatuto do Benefícios Fiscais. 

O artigo 71º do EBF agora invocado pela requerente foi alterado pela 

Lei nº117/2017, de 29 de dezembro e com a nova redação o referido 

decreto-lei do Estatuto do Benefícios Fiscais, deixou de prever a 

isenção do IMI relativamente aos prédios objeto de ações de 

reabilitação e passou a regular somente os incentivos fiscais em 

matéria de IRS e mais-valias. --------------------------------------- 

A renovação de isenção do IMI por mais cinco anos, no caso de imóveis 

afetos a arrendamento para habitação permanente (que é o caso presente 

conforme documentos apresentados), está contemplada na alínea a) do 

nº2 do artigo 45º do EBF. ------------------------------------------- 

4. CONSIDERAÇÕES DO PARECER --------------------------------------- 
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4.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 45º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------- 

4.2. A fração do prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da isenção de IMI (artigo 45º do EBF). ------------- 

4.3. No âmbito da alínea b) do artigo 14º do Regulamento nº 713/2020 

de 27 de agosto de 2020 (Regulamento de Atribuição de Benefícios 

Fiscais do Município de Chaves, o município promove a realização de 

uma vistoria, a pedido do interessado, para confirmar a manutenção do 

estado de conservação da fração, de acordo com a escala constante no 

nº 3 do artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que 

define a ficha de avaliação na qual constam os elementos relevantes 

do imóvel para a determinação do estado de conservação. 

4.4. No dia 10 de novembro de 2020 a comissão municipal fez a vistoria 

para certificar o estado de conservação da fração, tendo sido 

considerado um estado de conservação de excelente (nível 5), conforme 

consta da ficha de avaliação, anexa ao processo, pelo que se mantem o 

nível de conservação quando foi realizada a vistoria no dia 9 de 

dezembro de 2014. -------------------------------------------------- 

4.5. Considerando a taxa de 0.313%, a isenção por um período de 5 

anos, resulta numa redução de receita para o município, sendo neste 

caso e de acordo com a avaliação constante na caderneta predial: ---- 

Imóvel 

Artigo matricial 

1319 

Uso da unidade 
Data 

Avaliação 
VPT 

IMI  

(1 ano) 

IMI 

(5 anos) 

Fração G Habitação 25/06/2015 40.955,25€ 128,19€ 640,95€ 

Assim, o município perderá receita anual no valor de 128,19€ e de 

640,95,€ durante os 5 anos da isenção de IMI, referentes à fração do 

imóvel objeto de apreciação. ---------------------------------------- 

5. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------- 

5.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos da 

renovação de isenção de IMI, da fração “G” do prédio urbano com o 

artigo matricial nº1319, em nome da Sra. Maria José Teixeira do 

Nascimento, contribuinte nº 192 027 344, por um período de cinco anos, 

dando cumprimento ao disposto no nº 4 do artigo 45º do EBF. -------- 

5.2. Considerando ainda que os documentos apresentados pela requerente 

estão de acordo o exigido no artigo 14º do Regulamento nº 713/2020 de 

27 de agosto de 2020 (Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais 

do Município de Chaves que conferiu à Câmara Municipal o reconhecimento 

das isenções) está em condições de ser presente em reunião da Câmara 

Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a 

presente proposta, conforme o disposto no nº9 do artigo 16º do Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais. ------- 

5.3. Após aprovação em reunião de Câmara Municipal, o pedido de 

renovação de isenção de IMI deverá, posteriormente ser remetido à 

unidade orgânica do Município encarregue de comunicar à Autoridade 

Tributária e Aduaneira. --------------------------------------------- 

5.4. Notificar a requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------- 

Chaves 28 dezembro de 2020 ------------------------------------------ 

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

O Técnico Superior ------------------------------------------------- 
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Artur Lopes Baltazar ----------------------------------------------- 

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

29.12.2020: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.11. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMI - PROCESSO 520/14 – MARIA 

JOSÉ TEIXEIRA DO NASCIMENTO – RUA CORONEL BENTO ROMA, 3º ANDAR ESQ – 

FRAÇÃO F – SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 479/UVCH/20, DO ENG.º 

ARTUR LOPES BALTAZAR, DATADA DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020. ------------- 

Presente a informação que se transcreve na integra para todos os 

efeitos legais: -----------------------------------------------------    

1. INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------- 
A Sra. Maria José Teixeira do Nascimento na qualidade de proprietária, 

da fração “F”, no 3º andar esquerdo, do prédio urbano sito na Rua 

Coronel Bento Roma nº14, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de 

Chaves, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1319F e descrito 

na Conservatória do registo Predial sob o nº1364-F/20130107, veio 

através do requerimento nº 2254/20, requerer a vistoria à fração acima 

referenciada, ao mesmo tempo apresentar os documentos em falta, para 

dar cumprimento à informação nº312/UVCH/20 e a renovação do pedido 

anteriormente formulado da isenção do IMI (renovação por mais cinco 

anos). ------------------------------------------------------------- 

A vistoria à fração foi realizada no dia 10 de novembro de 2020, tendo 

a avaliação do estado de conservação sido considerada pela comissão 

de nível 5, correspondente a excelente. -----------------------------  

Os elementos agora entregues foram os seguintes: -------------------- 

a) Certidão do Registo Predial com prazo válido; ----------------- 

b) Declaração de não divida à segurança social (Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social); ------------------------------ 

c) Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira. - 

2. ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 
A requerente promoveu à realização das obras de reabilitação da fração 

“F”, 3º andar esquerdo, do prédio urbano referenciado, cujo processo 

consta do arquivo municipal, com o nº 520/14, tendo sido emitido o 

alvará de autorização de utilização nº139/14 em 6 de outubro de 2014. 

No dia 11 de maio de 2015 foi passada uma certidão, a pedido da 

requerente, para efeitos de isenção do imposto municipal de imóveis, 

pelo período de cinco anos, nos termos do nº 7 de artigo 71º do 

Estatuto do Benefícios Fiscais, após deliberações dos órgãos 

municipais – Câmara e Assembleia Municipal de 10 de abril de 2015 e 

29 de abril de 2015, respetivamente. -------------------------------- 

3. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO -------------------------------- 
O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. -------------------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 
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da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 

A legislação que vigorava à data da obra que a Sra. Maria José Teixeira 

do Nascimento levou a efeito de reabilitação urbana inserida na ARU, 

eram passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis por um 

período de cinco anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco 

anos, ao abrigo do nº7 do artigo 71º do Estatuto do Benefícios Fiscais. 

O artigo 71º do EBF agora invocado pela requerente foi alterado pela 

Lei nº117/2017, de 29 de dezembro e com a nova redação o referido 

decreto-lei do Estatuto do Benefícios Fiscais, deixou de prever a 

isenção do IMI relativamente aos prédios objeto de ações de 

reabilitação e passou a regular somente os incentivos fiscais em 

matéria de IRS e mais-valias. --------------------------------------- 

A renovação de isenção do IMI por mais cinco anos, no caso de imóveis 

afetos a arrendamento para habitação permanente (que é o caso presente 

conforme documentos apresentados), está contemplada na alínea a) do 

nº2 do artigo 45º do EBF. ------------------------------------------- 

4. CONSIDERAÇÕES DO PARECER --------------------------------------- 

4.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 45º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------- 

4.2. A fração do prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da isenção de IMI  (artigo 45º do EBF). ------------ 

4.3. No âmbito da alínea b) do artigo 14º do Regulamento nº 713/2020 

de 27 de agosto de 2020 (Regulamento de Atribuição de Benefícios 

Fiscais do Município de Chaves, o município promove a realização de 

uma vistoria, a pedido do interessado, para confirmar a manutenção do 

estado de conservação da fração, de acordo com a escala constante no 

nº 3 do artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que 

define a ficha de avaliação na qual constam os elementos relevantes 

do imóvel para a determinação do estado de conservação. 

4.4. No dia 10 de novembro de 2020 a comissão municipal fez a vistoria 

para certificar o estado de conservação da fração, tendo sido 

considerado um estado de conservação de excelente (nível 5), conforme 

consta da ficha de avaliação, anexa ao processo, pelo que se mantem o 

nível de conservação quando foi realizada a vistoria no dia 9 de 

dezembro de 2014. --------------------------------------------------- 

4.5. Considerando a taxa de 0.313%, a isenção por um período de 5 

anos, resulta numa redução de receita para o município, sendo neste 

caso e de acordo com a avaliação constante na caderneta predial: ---- 

Imóvel 

Artigo matricial 

1319 

Uso da unidade 
Data 

Avaliação 
VPT 

IMI  

(1 ano) 

IMI 

(5 anos) 

Fração F Habitação 25/06/2015 45269,00€ 141,69€ 708,45€ 

Assim, o município perderá receita anual no valor de 141,69€ e de 

708,45€ durante os 5 anos da isenção de IMI, referentes à fração do 

imóvel objeto de apreciação. --------------------------------------- 

5. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------ 
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5.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos da 

renovação de isenção de IMI, em nome da Sra. Maria José Teixeira do 

Nascimento, contribuinte nº 192 027 344, por um período de cinco anos, 

dando cumprimento ao disposto no nº 4 do artigo 45º do EBF. -------- 

5.2. Considerando ainda que os documentos apresentados pela requerente 

estão de acordo o exigido no artigo 14º do Regulamento nº 713/2020 de 

27 de agosto de 2020 (Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais 

do Município de Chaves que conferiu à Câmara Municipal o reconhecimento 

das isenções) está em condições de ser presente em reunião da Câmara 

Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a 

presente proposta, conforme o disposto no nº9 do artigo 16º do Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais. ------ 

5.3. Após aprovação em reunião de Câmara Municipal, o pedido de 

renovação de isenção de IMI deverá, posteriormente ser remetido à 

unidade orgânica do Município encarregue de comunicar à Autoridade 

Tributária e Aduaneira. --------------------------------------------- 

5.4. Notificar a requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------- 

Chaves 28 dezembro de 2020 ------------------------------------------ 

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

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

Artur Lopes Baltazar ----------------------------------------------- 

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

30.12.2020: -------------------------------------------------------- 

À reunião De Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.12. CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS – 

PROJECTO DE ARQUITETURA – VILARELHO DA RAIA – SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE CHAVES – PROCESSO Nº 440/97 – INFORMAÇÃO Nº 

2166/SCOU/2020 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

28/12/2020. --------------------------------------------------------  

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 2730/20, referente ao processo n.º 

440/97, a “Santa Casa da Misericórdia de Chaves”, na qualidade de 

proprietária, solicita, aprovação do projeto de alterações de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, em obras de 

ampliação4 e alteração5, de um edifício, destinado a “Estrutura 

Residencial para Pessoas idosos”, sito em Vilarelho da Raia, freguesia 

de Vilarelho 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; --------------------------------------------------------- 
5 «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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1.2. De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial, o 

prédio urbano tem a área total de 3.230,00 m2, está inscrito na matriz 

urbana com o n.º 1024 e descrito na conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 100/19870325, da freguesia de Vilarelho da Raia. ---------- 

2. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

2.1. Alvará de obras de construção n.º 18/06, para construção de um 

edifício destinado a Prestação de Serviços - “Centro de Noite” (CDIA), 

a área bruta de construção de 418,10 m2, distribuídos por dois pisos 

– cave e r/chão. ---------------------------------------------------- 

2.2. Alvará de Autorização de Utilização n.º 122/07, para “Centro de 

Noite”. ------------------------------------------------------------ 

2.3. Alvará de obras de instalação n.º 281/07, para instalação de 

depósito de gás. ---------------------------------------------------- 

2.4. Alvará de Autorização de Utilização n.º 152/08, para “Lar de 

Idosos”. ----------------------------------------------------------- 

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, referente ao prédio;  

- Caderneta Predial Urbana; ----------------------------------------- 

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

- Planta de localização e enquadramento à escala 1/10 000; ---------- 

- Extrato da Planta de ordenamento e condicionantes do P.D.M; ------- 

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

- Levantamento topográfico à escala 1/200; -------------------------- 

- Ficha de elementos estatística; ----------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra; ------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra; -------------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e pelo coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das 

normas legais e regulamentares aplicáveis; --------------------------  

- Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- Comprovativo da inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional; ----------------------------------------------- 

- Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital; ---------------------------------------------------- 

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade; --- 

- Ficha de áreas; --------------------------------------------------- 

- Memória Descritiva e Justificativa; ------------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1:200; ---------------------------------------------------- 

- Plantas à escala 1:100; ------------------------------------------- 

- Cortes transversais e longitudinais à escala 1:100; --------------- 

- Alçados à escala 1:100; ------------------------------------------- 

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

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------- 

4.1. No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação -------------- 

4.1.1. O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

na alínea c), do n.º 2, art.º 4, do Dec.- Lei 555/99, de 16 de Dezembro 

alterado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar 

de obras de ampliação em área não abrangida por operação de loteamento, 

estando deste modo sujeita a licença administrativa. ---------------- 

4.2. Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------- 
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4.2.1.De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 21 A, o prédio está inserido em dois espaços distintos: espaço de 

classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – na categoria 1.3- Outros 

Aglomerados e em espaço de classe 4, espaços agrícolas e florestais, 

categoria 4.2 – espaço agrícola, subcategoria 4.2. A – espaços 

agrícolas defendidos (RAN). ----------------------------------------- 

4.3. Em diplomas especiais ------------------------------------------

4.3.1. O presente pedido enquadra-se no Decreto-Lei 64/07 e ulteriores 

alterações, que define o regime de licenciamento e de fiscalização da 

prestação de serviços e dos estabelecimentos de apoio social em que 

sejam exercidas atividades e serviços do âmbito da segurança social 

relativos a crianças, jovens, pessoas idosas ou pessoas com 

deficiência, bem como os destinados á prevenção e reparação das 

situações de carência, de disfunção e de marginalização social. ----- 

5. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1. O requerente solicita, o licenciamento, das obras de ampliação e 

alteração de um edifício destinado a “Estrutura Residencial para 

Pessoas idosos” (ERPI), licenciado ao abrigo do alvará de obras de 

construção n.º 18/06, com uma área bruta de construção de 1.565,35 m2, 

distribuídos por dois pisos e uma capacidade para 40 utentes. ------ 

5.2. A proposta apresentada assenta assim, na ampliação e alteração 

do edifício licenciado, com aumento de área de 1.147,25 m2, com o 

objetivo de aumentar a capacidade da “Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas (ERPI)”, para 40 utentes, bem como, intervir no edifício 

existente, com alvará de autorização de utilização para “lar de 

idosos”, de modo a organizar adequadamente os diversos compartimentos 

programados com vista à eficaz resposta, para o fim pretendido. ----- 

5.3. Respeita o índice de construção estabelecido para o local, que é 

nestes casos de 0,80 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área 

do terreno inserido em espaço urbano x índice de construção) ≈ 2.900,00 

m2 x 0,80 m2/m2 = 2.320,00 m2 (máxima área bruta de construção 

permitida). A pretensão preconiza uma área bruta de construção de 

1.565,35 m2, o que implica um índice de construção de 0,54 m2/m2 < 0,80 

m2/m2 (índice de construção do local). ------------------------------- 

5.4. Face ao núcleo antigo, em que se insere a pretensão, pode ser 

dispensada do cumprimento dos lugares mínimos de estacionamento, 

previstos na alínea d), do n.º 3, do artigo 12.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal, em conformidade com o disposto no seu n.º 5. 

São porém criados 13 lugres de estacionamento no interior do lote; -- 

5.5. Por outro lado a proposta em presença dá cumprimento ao disposto 

no Decreto-Lei n.º 163/06 de 8 de Agosto, relativo a acessibilidade a 

pessoas com mobilidade condicionada, sendo certo, que está instruído 

com termo de responsabilidade do plano de acessibilidades, de acordo 

com o previsto no n.º 8, do artigo 20.º, do RJUE. ------------------- 

5.6. Para o uso específico pretendido - “Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas”, devem ser apresentados, os pareceres favoráveis das 

seguintes entidades: Instituto da Segurança Social, I.P., Autoridade 

Nacional de Proteção Civil (ANPC) e Serviço Nacional de Saúde (S.N.S), 

de acordo com o previsto no Decreto-Lei 64/2007 e ulteriores 

alterações. -------------------------------------------------------- 

6. RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------- 

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

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

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

do plano de acessibilidades, cujos teores se mostram adequados. ----- 

7. CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------- 
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7.1. Considerando, que a operação urbanística, consubstanciada, em 

obras de ampliação e alteração, de um edifício, destinado a “Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)”, 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 propor: um índice de construção de 

0,54 m2/m2, uma cércea de 6,85 metros e um número de pisos de 2. ---- 

7.2. Constatando-se, que o uso pretendido, para serviços, respeita o 

disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e 

Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

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

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços 

de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo 

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

7.3. Considerando, que o projeto apresentado, dá cumprimento, ao 

disposto no Decreto-Lei 163/06 de 8 de Agosto, relativo a 

acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada, sendo certo que, 

está instruído com termo de responsabilidade do plano de 

acessibilidades, de acordo com o previsto no n.º 8 do art.º 20 do 

RJUE. -------------------------------------------------------------- 

7.4. Considerando que, não é neste momento possível, ser apresentada 

a Certidão da Conservatória do Registo predial, configurando a área 

do terreno, de acordo com o levantamento topográfico e uma vez que tal 

condicionante é indispensável, para a aprovação condicionada do 

projeto de arquitetura em causa, o requerente ficará vinculado, a 

apresentar a Certidão atrás referida, aquando da apresentação dos 

subsequentes projetos de especialidades. ---------------------------  

7.5- Considerando que, não é possível aprovar o uso específico 

pretendido para o edifício - “Estrutura Residencial para Pessoas 

idosos”, sem os pareceres favoráveis das entidades, Instituto da 

Segurança Social, I.P., Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) 

e Serviço Nacional de Saúde (S.N.S), de acordo com o previsto no 

Decreto- Lei 64/2007 e ulteriores alterações, e uma vez que tal 

condicionante é indispensável, para a aprovação condicionada do 

projeto de arquitetura, o requerente ficará vinculado, a apresentar 

os pareceres atrás referidos, aquando da apresentação dos subsequentes 

projetos de especialidades. ----------------------------------------- 

7.6. 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. -------------------------------------------------------------  

7.7. 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 os requerimentos n.º 2730/20. ----------------------------------- 

8.1.2. Propõe-se ainda, que o processo seja presente, na próxima 

reunião do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo. 
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8.2. Caso a Câmara delibere, favoravelmente, o pedido de aprovação do 

projeto de arquitetura, da ampliação e alteração de um edifício, 

destinado a “Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)”: ---- 

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

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

- 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 incêndio, aprovado pela entidade 

competente; -------------------------------------------------------- 

Deve ainda, ser apresentado pré-certificado SCE, de acordo com o 

previsto na alínea a), do n.º 2, do artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 

28/2016 de 23 de Junho. --------------------------------------------- 

À consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 28 de Dezembro de 2020 -------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO    

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 28/12/2020: 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SRº. DOUTOR NUNO VAZ, 

DATADO DE 30/12/2020 ----------------------------------------------- 

Tendo em consideração a urgência na obtenção da decisão administrativa 

de cariz urbanístico que habilite o interessado a apresentar 

candidatura ao Programa PARES 3.0, e a impossibilidade de agendar em 

tempo útil reunião do Executivo Municipal para o efeito, aprovo o 

projeto de arquitetura nos termos e com os fundamentos vertidos na 

informação técnica infra. ------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para ratificação do presente 

despacho. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 30.12.2020. ------------ 

 

 

3.13. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE VEDAÇÃO – RUA 

DO PINHEIRO MANSO N.º 5 – OUTEIRO SECO – MARIA ARMANDINA COELHO FARIA 

– PROCESSO N.º 671/19 – INFORMAÇÃO N.º 2167/SCOU/2020 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 28/12/2020. -------------------------- 

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 2268/20, referente ao processo n.º 

671/19, a Sr.ª Maria Armandina Coelho Faria, na qualidade de 

proprietária, apresenta um pedido de legalização, de uma operação 
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urbanística de edificação, consubstanciado, em obras de construção6, 

de muro de vedação, confinante com a via pública, sito, na rua do 

Pinheiro Manso, 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 637,00 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 815 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 4603/20200703, da freguesia de Outeiro Seco. -------------- 

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

2.1- Alvará de Licença de construção n.º 250/83, para construção de 

uma habitação familiar de r/chão e andar, com a área de 207,74 m2. -- 

2.2- Alvará de Licença de Utilização n.º 64/85, para habitação 

unifamiliar. ------------------------------------------------------- 

 2.3- Participação N.º 74/2019, datado de 12 de Agosto de 2019 – 

Processo 94/FIS/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: ---------------------------------------- 

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

- Planta de consulta à escala 1:10.000; ----------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000; --------------------------- 

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

- Termos de responsabilidade, subscritos pelos autores do projeto de 

arquitetura, especialidades e coordenador de projeto, quanto ao 

cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; ----------  

- Comprovativo de inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional; ----------------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

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

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

- Memoria Descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

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

- Levantamento topográfico à escala 1:250; -------------------------- 

- Planta de implantação; -------------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:75; ----------------------------------------- 

- Corte transversal à escala de 1:75; ------------------------------- 

- 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 (RJUE), por se reportar à 

legalização das obras de construção de uma edificação, destinada a 

“muro de vedação”. -------------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

                                                           
6 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; 
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4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio 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 agora apresentado, propõe a legalização da construção 

de um muro de vedação em alvenaria de betão, com uma altura de 1,90 

metros, confinante com caminho público e uma extensão de 3 metros. -- 

5.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

à edificação, em 2020-12-26, da qual, resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”38/2020”, 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 muro 

de vedação, objeto de pedido de legalização das obras de construção.  

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, especialidades e coordenador de 

projeto, 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 

58,85 euros. -------------------------------------------------------- 

7.2 - O valor total das taxas a liquidar é assim de 58,85 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 artigo 21.º,7 

do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação. --------------- 

8.3 – Considerando, que não são necessárias obras de correção e/ou 

adaptação no muro de vedação 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”. --------- 

                                                           
7 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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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: -- 

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 do “muro de vedação”, e tendo -se 

constatado, aquando da vistoria prevista no artigo 73.º-C do RMUE, 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 ------------------------------------------------------------

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 ------------- 

Muro de vedação/suporte de terras com 3,0 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 TÍTULO (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 3,00ml 1,05€ 3,15 € 

Art.76,n.º6 Vistoria  54,00€  55,70 € 

  TOTAL      58,85 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………………………………………∑ 58,85 € ------------------ 

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

Chaves, 28 de Dezembro de 2020 ------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO    

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 28/12/2020: 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SRº. DR. NUNO VAZ, 

DATADO DE 28/12/2020 ----------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 



                                                                F. 298 

                                                                  _____________________ 

 
3.14. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ALTERAÇÃO DE UMA FRAÇÃO PARA INSTALAÇÃO 

DE UM GINÁSIO – RUA LINO AGUIAR, LOTE 13, FRAÇÃO “E” – UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE SANTA CRUZ DA TRINDADE E SANJURGE – RAFAEL CUNHA GUERRA 

– PROCESSO N.º 890/20 – INFORMAÇÃO N.º 2168/SCOU/2020 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 28/12/2020. --------------------------

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 2478/20, referente ao processo n.º 

890/20, o Sr.º Rafael Cunha Guerra, na qualidade de arrendatário, 

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

de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de alteração8 

da fração “E” de um edifício, para instalação de um “Ginásio”, sito, 

na rua Lino Aguiar, lote 13, da União das freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge no concelho de Chaves. --------------------- 

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

2.1- Alvará de Licença de construção n.º 188/92, 204/93 e telas finais. 

2.2-Alvará de Licença de Utilização n.º 190/00, para a fração “E”, 

destinada a comércio e indústria, em nome de Presunchaves – Conservas 

de carne, Lda. ----------------------------------------------------- 

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: ---------------------------------------- 

- Contrato de arrendamento; ----------------------------------------- 

- Memória descritiva; ----------------------------------------------- 

- Cópia do título - alvará de utilização n.º 190/00; ---------------- 

-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;  

- Comprovativo de inscrição do técnico em associação pública de carater 

profissional: ------------------------------------------------------ 

- Declaração do senhorio; ------------------------------------------ 

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

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

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

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local da obra; -------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000; ---------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000; --------------------------- 

- Ortofotomapa; ----------------------------------------------------- 

- Declarações de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

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

                                                           
8 «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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- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; --- 

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

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 de uma fração. ------------------------------- 

4.2- NO REGIME JURÍDICO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS – DECRETO-LEI 

141/2009 DE 16 DE JUNHO E ULTERIORES ALTERAÇÕES 

4.2.1- O presente pedido enquadra-se no disposto no n.º 2 do artigo 

3.º9 do Dec.- Lei 141/2009 de 16 de Junho, relativamente, aos 

estabelecimentos destinado a prestação de serviços desportivos – 

Instalações recreativas - “Ginásio”. -------------------------------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de alteração, de 

uma fração destinada a comércio e indústria. Estas alterações são ao 

nível das fachadas, com abertura e fecho de vãos e criação de novas 

divisões necessárias ao uso específico – “Ginásio”, que se pretende 

desenvolver. ------------------------------------------------------- 

5.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

à fração, em 2020-12-10, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”40/2020”, 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 na fração 

“E”, objeto de pedido de legalização das obras de alteração, pese 

embora, haja a necessidade, de colocação de um corrimão nas escadas 

interiores da fração e “guarda corpos”, na área de acesso vencida 

pelas mesmas e sem uso especifico. Estas desconformidades, foram 

comunicadas ao requerente, no ato da vistoria, devendo ser 

apresentadas, fotografias comprovativas, de ter levado a efeito as 

correções referidas, aquando do pedido de emissão da autorização de 

utilização e caso a Câmara Municipal delibere favoravelmente o pedido 

de legalização da construção. --------------------------------------- 

5.4- A instalação do ginásio, não implica alteração do uso da fração 

prevista no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. A fração 

tem alvará de licença de utilização n.º 190/00, para comércio e 

industria e pode ser desenvolvida, na mesma, uma atividade de serviços, 

de acordo com informação técnica, presente em reunião de Câmara de 13 

de Maio de 2013, foi definido que, nas edificações cujo título de 

                                                           
9 Artigo 3.° - Regime aplicável -------------------------------------  

3 — Sempre que se realizem obras abrangidas pelo regime jurídico da 

urbanização e da edificação ou se altere a utilização do espaço afecto 

ao estabelecimento nos termos desse regime, a licença ou autorização 

de utilização e a licença ou autorização de alteração de utilização 

prevista no Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção 

que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, só 

podem ser deferidas após o cumprimento das obrigações previstas no 

presente decreto -lei. ---------------------------------------------- 
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utilização tenha sido emitido antes da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 234/2007, de 19 de Junho, (1 de Agosto de 2007), onde surja a 

designação “ocupação” ou “comércio”, esta será interpretada num 

sentido lato, em que se admite aí a instalação de atividades comerciais 

ou de serviços, sem necessidade de proceder a alteração da utilização 

e sem prejuízo do cumprimento dos condicionamentos legalmente 

estipulados para cada atividade concreta. ---------------------------  

5.5- Neste contexto, de acordo com a alínea b), do n.º2, do artigo 6.º 

do Dec.- Lei 141/2009, de 16 de Junho, estamos em presença de uma 

instalação recreativa, as quais se destinam a atividades desportivas 

com carater informal ou sem sujeição a regras imperativas e 

permanentes, no âmbito das práticas recreativas, de manutenção de 

lazer ativo. -------------------------------------------------------- 

5.6- De acordo com o artigo 10.º, do Dec.- Lei 141/2009, de 16 de 

Junho, a instalação e modificação de instalações desportivas obedece 

ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (alteração de 

utilização de comércio/serviços para atividades desportivas, nos 

termos do n.º5, do artigo 4.º, do RJUE) e ao regime jurídico da 

acessibilidades constante do Decreto- Lei n.º163/2006, de 8 de Agosto, 

com as especificidades estabelecidas no regime jurídico das 

instalações desportivas de uso público (Dec.- Lei 141/2009, de 16 de 

Junho). ------------------------------------------------------------ 

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 das taxas de infraestruturas, pelo facto 

de se tratar de uma construção situada em loteamento, de acordo com o 

previsto no n.º2, do artigo 23, do Regulamento Municipal de Liquidação 

e Cobrança de Taxas, devidas pela realização de operações 

urbanísticas. ------------------------------------------------------ 

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 

155,60 euros, encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, 

devidamente discriminado no quadro I (taxas administrativas), do Anexo 

I. -----------------------------------------------------------------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que 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, mostrando-se adequada ao uso. 

8.2- Considerando, que as alterações a legalizar, não alteram os 

parâmetros urbanísticos licenciados ao abrigo do alvará de licença de 

construção n.º 188/92, uma vez que as obras a legalizar incidem, em 

alterações interiores e alteração de fachada, mantendo o imóvel a 

altura da edificação, área de implantação, a área de construção e 

alinhamentos licenciados. -------------------------------------------  

8.3- Considerando, que a mudança de uso para atividade específica de 

instalação recreativa - “Ginásio”, respeita o disposto na alínea a), 

do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal. - 

8.4-Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada a 

Certidão da Conservatória do Registo predial, do prédio urbano e uma 

vez que, tal condicionante é indispensável, para a legalização das 
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obras de alteração em causa, o requerente ficará vinculado, a 

apresentar a Certidão atrás referida, aquando da apresentação do 

subsequente pedido de emissão de autorização de utilização e caso a 

câmara municipal, delibere favoravelmente o pedido de legalização das 

obras de alteração, a que se refere o projeto em apreciação. -------- 

8.5- Da vistoria realizada prévia, para efeitos de legalização das 

obras de alteração, resultou parecer, no sentido de não haver 

necessidade de obras de correção e/ou adaptação na fração autónoma, 

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, de acordo com o artigo 17.º, do Dec.- Lei 141/2009, 

de 16 de Junho, que o alvará de autorização de utilização para 

instalações desportivas, deve conter, para além dos elementos 

referidos no n.º5, do artigo 77.º do RJUE, as seguintes 

especificidades: ---------------------------------------------------

a) Identificação tipológica da instalação ou instalações desportivas 

que a compõem, sua denominação e localização; -----------------------  

b) Nome do proprietário ou concessionário da exploração da instalação, 

bem como do diretor ou responsável pela instalação; ---------------  

c) Indicação das atividades previstas e da capacidade máxima de 

utilização, descriminada para cada instalação ou espaço desportivo que 

integre no caso de complexos desportivos, centros de alto rendimento 

ou estabelecimentos de serviços de manutenção da condição física; --  

d) Lotação, em número máximo de espectadores admissíveis, para as 

atividades aí previstas. -------------------------------------------- 

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 artigo 102-A.º do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de alteração da fração “E”, de um edifício, para 

instalação de um “Ginásio”, 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 

e com menção às especificações previstas, no artigo 17.º do Dec.- Lei 

141/2009 de 16/06, alterado pelo Dec.- Lei 110/2012, de 21/05. ------ 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       
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Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV 

EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE 

ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras de edificação       

n.º14 
 Alteração da fachada 18,00m2  5,55 €      99,90€ 

Art.76,n.º6 
Vistoria 

 55,70€ 55,70 € 

  TOTAL         155,60€ 

 TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………………………∑ 155,60 € ------------------ 

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

Chaves, 28 de Dezembro de 2020 -------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO    

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 29/12/2020: 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SRº. DR. NUNO VAZ, 

DATADO DE 29/12/2020 ----------------------------------------------- 

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

 

 

3.15. PEDIDO DE CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE REDUÇÃO DE 

IRS - PROCESSO 444/18 – JORGE JOSE PEREIRA CARVALHO – RUA PADRE JOAQUIM 

MARCELINO DA FONTOURA, Nº 12/14 – SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 

481/UVCH/20, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DO ENG. 

ARTUR LOPES BALTAZAR, DATADA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020. ------------- 

Presente a informação que se transcreve na integra para todos os 

efeitos legais: -----------------------------------------------------     

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

O Sr. JORGE JOSE PEREIRA CARVALHO na qualidade de proprietário, veio 

em 6 de novembro de 2020, através do requerimento nº2424/20, solicitar 

certidão comprovativa que o edifício que reconstruiu, na Rua Padre 

Joaquim Marcelino da Fontoura, nº12/14, em Chaves, se localiza em área 

de reabilitação urbana e foi recuperado nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação, para os seguintes efeitos: ------------- 

a) Dedução à coleta em sede de IRS, até ao limite de 500€, de 30% 

dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a 

reabilitação (n.º 4 do artigo 71.º do EBF). ------------------- 

b) Tributação à taxa de 5% os rendimentos prediais auferidos por 

sujeitos passivos de IRS residentes em território português, quando 

sejam inteiramente decorrentes do arrendamento (nº7 do artigo 71º do 

EBF). ------------------------------------------- 

Com o pedido apresentou os seguintes documentos: -------------------- 

a) Planta de localização; ---------------------------------------- 

b) Modelo 1 de atualização do prédio na matriz predial urbana com 

artigo matricial nºP7055; ------------------------------------------- 

c) Registo da Conservatória Predial com o nº3960/20160603. ------- 

No dia 9 de dezembro de 2020, o requerente, anexou ao processo através 

do requerimento nº2643/20, entre outros documentos, os certificados 

energéticos das frações A, B e C do prédio em apreciação. ----------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------- 
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O prédio urbano está situado na Rua Padre Joaquim Marcelino da 

Fontoura, nº12/14, em Chaves, freguesia de Santa Maria Maior, concelho 

de Chaves, descrito no registo da Conservatória com o nº3960/20160603, 

inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo nº7055 e inserido 

na delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Chaves – ARU. ------ 

1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1.2.1 O Sr. Jorge José Pereira Carvalho no dia 12 de junho de 2018 

apresentou ao Município o pedido de aprovação do projeto de 

arquitetura, tendo sido concedido o alvará de obras de 

reconstrução/alteração nº138/18 em 15 de outubro de 2018. ----------- 

1.2.2.Em 6 de novembro de 2020 veio o requerente solicitar o alvará 

de autorização de utilização, tendo sido deferido por despacho do 

vereador responsável, em 17 de dezembro de 2020, após parecer favorável 

da Unidade de Salvaguarda do Centro Histórico. ---------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------- 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. -------------------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO COM A DEDUÇÃO À COLETA EM SEDE DE IRS DOS ENCARGOS 

SUPORTADOS COM A REABILITAÇÃO --------------------------------------- 

São dedutíveis à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados 

pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€, 

quando decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana 

- ARU e recuperados nos termos das respetivas estratégias de 

reabilitação, de acordo com o disposto na alínea a) do nº4 do artigo 

71º do EBF. --------------------------------------------------------- 

Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis localizados em ARU 

devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia 

por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão 

arbitral municipal, de acordo com os nº18 e 24 do artigo 71.º do EBF. 

2.1.2. ENQUADRAMENTO RELATIVO À TAXA DE 5% SOBRE OS RENDIMENTOS ----- 

PREDIAIS AUFERIDOS -------------------------------------------------- 

Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS 

residentes em território português são tributados à taxa de 5%, quando 

decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana, 

recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, de 

acordo com a alínea a) do nº 7º do artigo 71º do EBF. --------------- 

3.CONSIDERAÇÕES DO PARECER ------------------------------------------ 

3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 71º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. 
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3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da dedução à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos 

suportados pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao 

limite de 500€ e tributação dos rendimentos prediais auferidos por 

sujeitos passivos de IRS à taxa de 5%, quando sejam decorrentes de 

arrendamento (artigo 71º do EBF). ----------------------------------- 

3.3. No âmbito do nº 24 do artigo 71º do EBF, o município certifica o 

estado de conservação do imóvel antes e após as obras compreendidas 

na ação de reabilitação, de acordo com a escala constante no nº 3 do 

artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que define a 

ficha de avaliação na qual constam os elementos relevantes do imóvel 

para a determinação do estado de conservação. ----------------------- 

3.4. No dia 31 de julho de 2018 a comissão municipal fez a vistoria 

inicial a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de péssimo (nível 1), conforme 

consta da ficha de avaliação, anexa ao processo. -------------------- 

3.5. No dia 14 de dezembro de 2020 a comissão municipal fez a vistoria 

final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5) do prédio, 

conforme consta da ficha de avaliação, anexa ao processo. ----------- 

3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do 

EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pela 

proprietária do imóvel, neste caso, subiram mais de dois níveis acima 

do atribuído antes da intervenção. ---------------------------------- 

3.7. Relativamente à certificação energética referida na alínea b) do 

nº 1 do artigo 45º do EBF, as obras de reabilitação aumentaram 

significativamente o desempenho térmico, em relação à situação do 

edifício antes da intervenção, com o resultado final da classificação 

energética de “C” para a fração “A” e “D” para as frações “B” e “C”. 

3.8. Estando o prédio urbano dentro da delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – ARU, e cumprindo 

o disposto nos pontos 3.6 a 3.7, fica enquadrado no regime específico 

que permite deduzir, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados pelo 

proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€. --- 

3.9. No que respeita à certidão para tributação à taxa de 5% dos 

rendimentos prediais auferidos por arrendamento, a mesma incide sobre 

as frações a seguir descriminadas: ---------------------------------- 

Imóvel 

Artigo matricial 7055 
Uso da unidade 

Fração A – R/Chão Comércio/Serviços 

Fração B -1º Andar  Habitação 

Fração C – 2º Andar Habitação 

4.DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------------ 

4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão, em nome do Sr. 

Jorge José Pereira Carvalho, contribuinte nº 182 018 822, para efeitos 

de dedução de IRS em 30% dos encargos suportados pela proprietária com 

as obras de reabilitação até ao limite de 500€ e tributação à taxa de 

5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS 

residentes em território português, nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação, de acordo com os números 18 e 24 do artigo 

71º do EBF. --------------------------------------------------------- 

4.2. A presente informação deverá ser presente em reunião da Câmara 

Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a 

presente proposta. -------------------------------------------------- 
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4.3. Notificar o requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto nos artigos 114.º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------- 

Chaves 29 de dezembro 2020 ------------------------------------------ 

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

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

Artur Lopes Baltazar ------------------------------------------------ 

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

SRA. Arq. SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 29 DE DEZEMBRO DE 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 PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 30.12.2020.- 

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. PEDIDO DE CERTIDÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI/IMT - PROCESSO 

444/18 – JORGE JOSE PEREIRA CARVALHO – RUA PADRE JOAQUIM MARCELINO DA 

FONTOURA, Nº 12/14 – SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 480/UVCH/20, 

DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DO ENG. ARTUR LOPES 

BALTAZAR, DATADA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020. ------------------------- 

Presente a informação que se transcreve na integra para todos os 

efeitos legais: -----------------------------------------------------     

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

O Sr. JORGE JOSE PEREIRA CARVALHO na qualidade de proprietário, veio 

em 6 de novembro de 2020, através do requerimento nº2423/20, solicitar 

certidão comprovativa que o edifício que reconstruiu, na Rua Padre 

Joaquim Marcelino da Fontoura, nº12/14, em Chaves, se localiza em área 

de reabilitação urbana e foi recuperado nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação, para os seguintes efeitos: ------------- 

c) Isenção de IMI pelo período de três anos (alínea a) do n.º2 do 

artigo 45º do Decreto-Lei nº215/89 de 1 de julho - Estatuto dos 

Benefícios Fiscais - EBF); ------------------------------------------ 

d) Isenção de IMT na aquisição de prédio urbano objeto de 

reabilitação urbana (alínea b) do n.º 2 do artigo 45º do EBF); ------ 

Com o pedido apresentou os seguintes documentos: -------------------- 

d) Planta de localização; ---------------------------------------- 

e) Modelo 1 de atualização do prédio na matriz predial urbana com 

artigo matricial nºP7055; ------------------------------------------- 

f) Registo da Conservatória Predial com o nº3960/20160603; ------- 

g) Certidão de constituição de propriedade horizontal; ----------- 

h) Escritura de compra e venda do imóvel; ------------------------ 

Através do requerimento nº2642/20, datado de 9 de dezembro de 2020, o 

Sr. Jorge José Pereira Carvalho, juntou os documentos que estavam em 

falta que são exigidos pelo Regulamento Municipal nº713/2020 de 27 de 

agosto, isto é: ----------------------------------------------------- 

a) Certidão de não divida à Segurança Social; --------------------  

b) Certidão de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira.---- 

No mesmo dia, 9 de dezembro de 2020, o requerente, anexou ao processo 

através do requerimento nº2643/20, entre outros documentos, os 

certificados energéticos das frações A, B e C do prédio em apreciação. 
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Através de correio eletrónico, datado de 28 de dezembro de 2020,  

apresentou  a guia de pagamento do IMT. ----------------------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------- 

O prédio urbano está situado na Rua Padre Joaquim Marcelino da 

Fontoura, nº12/14, em Chaves, freguesia de Santa Maria Maior, concelho 

de Chaves, descrito no registo da Conservatória com o nº3960/20160603, 

inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo nº7055 e inserido 

na delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Chaves – ARU.  -----  

1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1.2.1 De acordo com a Escritura de Compra e Venda, o imóvel foi 

adquirido pelo Sr. Jorge José Pereira Carvalho, no dia 12 de abril de 

2018. -------------------------------------------------------------- 

1.2.2. O Sr. Jorge José Pereira Carvalho no dia 12 de junho de 2018 

apresentou ao Município o pedido de aprovação do projeto de 

arquitetura, tendo sido concedido o alvará de obras de 

reconstrução/alteração nº138/18 em 15 de outubro de 2018. ----------- 

1.2.3.Em 6 de novembro de 2020 veio o requerente solicitar o alvará 

de autorização de utilização, tendo sido deferido por despacho do 

vereador responsável, em 17 de dezembro de 2020, após parecer favorável 

da Unidade de Salvaguarda do Centro Histórico. ---------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------- 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. -------------------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI ----------------------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por 

um período de três anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco 

anos, ao abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 45º do EBF (alteração 

introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro). ------------------- 

2.1.2. ENQUADRAMENTO FACE AO IMT ------------------------------------ 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

que iniciem no prazo de 3 (três) anos a contar da data da aquisição 

do imóvel, as respetivas obras de reabilitação, são passíveis de 

isenção de IMT ao abrigo da alínea b) do nº 2 do artigo 45º do EBF 

(alteração introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro), ficando 

dependente do reconhecimento pela Câmara Municipal da área da situação 

do prédio após as respetivas obras de reabilitação, conforme o nº 4 

do artigo 45º do EBF. ----------------------------------------------- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER -------------------------------------- 

3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 45º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 
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após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------- 

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da isenção de IMI e IMT (artigo 45º do EBF). ------- 

3.3. No âmbito da alínea b) do nº1 e do nº4 do artigo 45º do EBF, o 

município certifica o estado de conservação do imóvel antes e após as 

obras compreendidas na ação de reabilitação, de acordo com a escala 

constante no nº 3 do artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de 

Novembro, que define a ficha de avaliação na qual constam os elementos 

relevantes do imóvel para a determinação do estado de conservação. - 

3.4. No dia 31 de julho de 2018 a comissão municipal fez a vistoria 

inicial a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de péssimo (nível 1), conforme 

consta da ficha de avaliação, anexa ao processo. ------------------- 

3.5. No dia 14 de dezembro de 2020 a comissão municipal fez a vistoria 

final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5) do prédio, 

conforme consta da ficha de avaliação, anexa ao processo. ---------- 

3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do 

EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pela 

proprietária do imóvel, neste caso, subiram mais de dois níveis acima 

do atribuído antes da intervenção. --------------------------------- 

3.7. Relativamente à certificação energética referida na alínea b) do 

nº 1 do artigo 45º do EBF, as obras de reabilitação aumentaram 

significativamente o desempenho térmico, em relação à situação do 

edifício antes da intervenção, com o resultado final da classificação 

energética de “C” para a fração “A” e “D” para as frações “B” e “C”. 

3.8. No que respeita ao IMI, considerando a taxa de 0.313%, a isenção 

por um período de 3 anos, resulta numa redução de receita para o 

município, sendo neste caso e de acordo com a avaliação do perito 

oficial, obtida através de consulta no portal das finanças: -------- 

Imóvel 

Artigo matricial 

7043  

Uso da unidade Data Avaliação VPT 
IMI  

(1 ano) 

IMI 

(3 anos) 

Fração A – r/c Comercio/Serviços  9/11/2020 24.290,00€ 76,03€ 228,09€ 

Fração B – 1º Andar Habitação 
 

9/11/2020 
15.560,00€ 48,70€ 146,10€ 

Fração C – 2º Andar Habitação 
 

9/11/2020 
16.720,00€ 52.33€ 157,00€ 

Assim, o município perderá receita anual no valor de 177,06€ e de 

531,19€ durante os 3 anos da isenção de IMI, referentes ao imóvel 

objeto de apreciação. ----------------------------------------------- 

3.9. No que respeita ao IMT, considerando que o período que decorreu 

entre a aquisição do prédio, 12 de abril de 2018 e a emissão do alvará 

de obras de reconstrução/alterações, em 15 de outubro de 2018, não 

ultrapassou os três anos, pelo que o requerente cumpriu, o prazo 

estipulado na alínea b) do nº2 do EBF. ------------------------------ 

O Imposto Municipal de Transmissão de Imóveis - IMT, foi liquidado 

pelo Sr. Jorge José Pereira Carvalho, contribuinte nº 182 018 822, 

conforme documento com a referência de pagamento 

nº160.818.118.012.034, na importância de 380,00€, em 12 de abril de 

2018. -------------------------------------------------------------- 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------ 
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4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de 

isenção de IMI, em nome da Sr. Jorge José Pereira Carvalho, 

contribuinte nº 182 018 822, por um período de três anos, dando 

cumprimento ao disposto no nº 4 do artigo 45º do EBF.  -------------- 

4.2. Considerando que o período que decorreu entre a aquisição do 

prédio e o início da obra de reconstrução não ultrapassou os três 

anos, propõe-se o deferimento do pedido de restituição do IMT, ao Sr. 

Jorge José Pereira Carvalho, contribuinte nº 182 018 822, no valor de 

380,00€, com base no estipulado na alínea b) do nº2 do artigo 45º do 

EBF. --------------------------------------------------------------- 

4.3. Considerando ainda que os documentos apresentados pela requerente 

estão de acordo o exigido no artigo 14º do Regulamento nº 713/2020 de 

27 de agosto de 2020 (Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais 

do Município de Chaves que conferiu à Câmara Municipal o reconhecimento 

das isenções) está em condições de ser presente em reunião da Câmara 

Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a 

presente proposta, conforme o disposto no nº9 do artigo 16º do Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais. 

4.4. Após aprovação em reunião de Câmara Municipal, o pedido de isenção 

de IMI e restituição do IMT, deverá, posteriormente ser remetido à 

unidade orgânica do Município encarregue de comunicar à Autoridade 

Tributária e Aduaneira. -------------------------------------------- 

4.5. Notificar o requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------- 

Chaves 29 de dezembro 2020 ------------------------------------------ 

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

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

Artur Lopes Baltazar ----------------------------------------------- 

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

SRA. Arq. SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 29 DE DEZEMBRO DE 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 PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 30.12.2020.- 

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”. APROVAÇÃO 

DE SUBEMPREITEIROS -------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 480/2020, identificada em epígrafe, cujo 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 36, de 20 de fevereiro de 2020, Concurso 



                                                                F. 9 

                                                                  _____________________ 

 
Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “PO NORTE – 

Eficiência Energética do Bairro dos Aregos”. ------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 27 de abril de 2020, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções 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, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 19 de maio de 2020. ------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.430.007,00€ (Um milhão, 

quatrocentos e trinta e sete euros), acrescido do valor do I.V.A. à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 

5. Prazo de execução da obra, 365 dias. ---------------------------- 

6. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, tendo tomado conhecimento em 4 de outubro de 2020. 

7. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 29 de setembro de 2020. --------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. Através de Correio Eletrónico do dia 11 e 16 de dezembro de 2020, 

com vista à aprovação do Dono de Obra, para as suas admissões na 

qualidade de subempreiteiro vem o adjudicatário apresentar contrato 

de subempreitada das empresas: -------------------------------------- 

• Francisco da Natividade, Lda., com sede em Santo António de 

Monforte, 5400-745 Chaves, para execução de trabalhos de serralharias, 

de acordo com lista de quantidades no valor de 297.589,67€, o que 

representa 20,81%; -------------------------------------------------- 

• José F P Ribeiro Comercio e Distribuição de Gás, Lda., com sede na 

Zona Industrial Tuias R 2 117, 4630-489 Marco de Canaveses, para 

execução de trabalhos instalações mecânicas, solar térmico, no valor 

de 280.043,84€, o que representa 19,58% do valor do contrato; ------- 

2. Anexado aos referidos pedidos vem documentação dos subempreiteiros, 

que se encontra em conformidade. ------------------------------------ 

3. Da documentação apresentada destacam-se os seguintes documentos: - 

• Contrato de subempreitada com lista de quantidades; ------------- 

• Seguros; -------------------------------------------------------- 

• Certidões de não divida às finanças e segurança social; --------- 

4. Da análise dos elementos apresentados, conclui-se que estes reúnem 

as condições preceituadas na Cláusula 48.º do Caderno de Encargos, nos 

artigos 383.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos e na Lei 

n.º 41/2015 de 3 de junho, com salvaguarda inclusive do somatório dos 

valores subcontratados se encontrarem dentro dos limites previstos no 

Código dos Contratos Públicos. -------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

1. Assim, ao abrigo dos referidos preceitos legais, não se vê qualquer 

inconveniente na aceitação do subempreiteiro proposto pela entidade 

executante. -------------------------------------------------------- 

2. Face ao exposto, sou a propor o seguinte: ----------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

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

órgão executivo, deverá ser notificado o adjudicatário da decisão; -- 

c) Que seja comunicado ao Autoridade para as Condições do Trabalho a 

atualização dos subempreiteiros já selecionados, de acordo com o ponto 

5 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 273, de 29 de outubro. ---------- 
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À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 29 de dezembro de 2020 -------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Documentação do subempreiteiro ------------------------------ 

DESPACHO DA TÉCNICA RESPOSNÁVEL NA AUSÊNCIA DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. 

FERNANDA SERRA, DE 2020.12.30. –------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. ------------- 

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

2020.12.30. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. PARU 2.1 – REABILITAÇÃO DO MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE, DO CASTELO, 

BALUARTE E ENVOLVENTE”. APROVAÇÃO DE SUBEMPREITEIROS ---------------- 

Foi presente a informação nº 481/2020, identificada em epígrafe, cujo 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 144, de 27 der julho de 2020, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “PARU 2.1 – 

Reabilitação do Museu da Região Flaviense, do Castelo, Baluarte e 

Envolvente”. -------------------------------------------------------

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 31 de agosto de 2020, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções 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, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 24 de setembro de 2020. --- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 414.499,00€ (Quatrocentos e 

catorze mil, quatrocentos e noventa e nove euros), acrescido do valor 

do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------------------------------------ 

5. Prazo de execução da obra, 180 dias. ---------------------------- 

6. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, tendo tomado conhecimento em 4 de outubro de 2020. 

7. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 28 de outubro de 2020. ---------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. Através de Correio Eletrónico do dia 15 de dezembro de 2020, com 

vista à aprovação do Dono de Obra, para as suas admissões na qualidade 

de subempreiteiro vem o adjudicatário apresentar contrato de 

subempreitada da empresa ARCHEO3D, SERVIÇOS DE ARQUEOLOGIA, UNIPESSOAL 

LDA., com sede na Rua da Paz, n.º 39, 5400-433 Santa Cruz, Chaves, 

para execução dos trabalhos de arqueologia, de acordo com lista de 

quantidades, no valor de 7.349,79€, o que representa 1,77% do valor 

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

2. Anexado aos referidos pedidos vem documentação do subempreiteiro, 

que se encontra em conformidade. ------------------------------------ 

3. Da documentação apresentada destacam-se os seguintes documentos: - 

• Contrato de subempreitada com lista de quantidades; ------------- 
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• Seguros; -------------------------------------------------------- 

• Certidões de não divida às finanças e segurança social; --------- 

4. Da análise dos elementos apresentados, conclui-se que estes reúnem 

as condições preceituadas na Cláusula 48.º do Caderno de Encargos, nos 

artigos 383.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos e na Lei 

n.º 41/2015 de 3 de junho, com salvaguarda inclusive do somatório dos 

valores subcontratados se encontrarem dentro dos limites previstos no 

Código dos Contratos Públicos.-------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

1. Assim, ao abrigo dos referidos preceitos legais, não se vê qualquer 

inconveniente na aceitação do subempreiteiro proposto pela entidade 

executante. -------------------------------------------------------- 

2. Face ao exposto, sou a propor o seguinte: ----------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

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

órgão executivo, deverá ser notificado o adjudicatário da decisão; --

c) Que seja comunicado ao Autoridade para as Condições do Trabalho a 

atualização dos subempreiteiros já selecionados, de acordo com o ponto 

5 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 273, de 29 de outubro. ---------- 

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

Chaves, 21 de dezembro de 2020 -------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: documentação do subempreiteiro ------------------------------ 

DESPACHO DA TÉCNICA RESPOSNÁVEL NA AUSÊNCIA DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. 

FERNANDA SERRA, DE 2020.12.30. –------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. ------------- 

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

2020.12.30. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. LOTES 9 E 13 – REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA TENENTE VALADIM (PAMUS 

1.6) E AVENIDA DE SANTO AMARO (PAMUS 1.7) – RETIFICAÇÃO DE AUTOS DE 

MEDIÇÃO. -----------------------------------------------------------  

Foi presente a informação nº 489/2020, 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 “Lotes 9 e 13 – requalificação da 

Avenida Tenente Valadim (PAMUS 1.6) e Avenida de Santo Amaro (PAMUS 

1.7)”. ------------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 14 de outubro de 2019, 

o Município de Chaves adjudicou à empresa “Anteros-Empreitadas – 

Sociedade de Construções 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 no dia 19 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em de 465.610,00€ (Quatrocentos 
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e sessenta e cinco mil, seiscentos e dez Euros), acrescido do valor 

do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes 

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

• Prazo de execução da obra: 210 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 25 de novembro de 2019. -------------- 

6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada 27 de janeiro de 

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

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1 – Foi aprovado em reunião de Câmara do dia 30 de março de 2020 o 

auto de medição n.º 2 com os valores de 18.555,41€, correspondente a 

trabalhos não elegíveis no âmbito do financiamento atribuído a esta 

empreitada. --------------------------------------------------------

2 – No referido auto foram faturados, entre outros, artigos relativos 

à rede de distribuição de água, no valor de 7.246,93€, que, apesar de 

constituírem trabalhos não elegíveis, encontram-se abrangidos pela 

inversão do sujeito passivo nos termos do disposto no CIVA ---------- 

3 – O montante referido foi, por lapso, faturado com IVA à taxa de 6%, 

sendo que nestes casos o valor de IVA é nulo. ----------------------- 

4 – Para além deste constrangimento, o próprio cabimento encontra-se 

afetado já que foi enquadrado nas despesas emergentes da contratação 

nos instrumentos de Gestão Financeira em vigor no objetivo – 3.3.1. 

0102/07030301 0101 2013 I 3 com o valor de 465.000,00€, atribuindo 

40.695,00€ à rede de abastecimento de água, sendo que este valor tinha 

como referência o preço base do procedimento. ----------------------- 

5 – Após a adjudicação, este valor deveria ajustado à proposta do 

empreiteiro, devendo o montante para esta rubrica ser no valor de 

35.934,55€. -------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, propõe-se a seguinte linha de atuação: ------ 

1 – Aprovar a retificação do o último auto de trabalhos não elegíveis 

– n.º 20, o qual já se encontra pago, regularizando, através de uma 

reposição abatida ao pagamento retirando-lhe os valores faturados 

erroneamente no auto n.º 2, no valor de 7.246,93€. Este auto passa 

assim a apresentar o valor, sem IVA, de 2.689,40€; ------------------ 

2 – Aprovar a substituição da folha de rosto do auto n.º 21, mantendo-

se o valor do mesmo.  O valor deste auto está correto, sendo necessário 

substituir a folha referida devido á menção que faz aos valores 

anteriormente faturados, alterados agora pelo novo valor do auto 20.  

3 – Aprovar um novo auto, com o n.º 22, no qual são faturados os 

trabalhos retirados no auto 20, sendo a sua faturação isenta de IVA.  

4 – Aprovar a retificação do cabimento inicial que dotava a parte 

relativa à distribuição de água com 40.695,00€, passando esta a ser 

de 35.934,55€. ------------------------------------------------------ 

5 - Que, dado que o presente documento apenas poderá ser presente na 

reunião ordinária de Câmara que se realiza no próximo dia 7 de janeiro 

de 2021, e de modo a poderem ser processados os pagamentos de modo a 

não ultrapassar os prazos previstos, o Sr. Presidente da Câmara, aprove 

a retificação proposta. --------------------------------------------- 

6 - Seja submetido o seu ato a ratificação do órgão Executivo 

Municipal, na sua reunião ordinária de 7 de dezembro de 2021, 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. --- 

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

Chaves, Divisão de Obras Públicas, 21 de dezembro de 2020 ----------- 

A Técnica Superior responsável pela fiscalização da obra ------------ 
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(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

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

LOTES 9 E 13 – REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA TENENTE VALADIM (PAMUS 1.6) 

E AVENIDA DE SANTO AMARO (PAMUS 1.7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 20/DOP/2020 

(TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) ------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 20/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 2.689,40 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

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

LOTES 9 E 13 – REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA TENENTE VALADIM (PAMUS 1.6) 

E AVENIDA DE SANTO AMARO (PAMUS 1.7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 21/DOP/2020 

(TRABALHOS ELEGÍVEIS) ----------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 21/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 33.123,73 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

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

LOTES 9 E 13 – REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA TENENTE VALADIM (PAMUS 1.6) 

E AVENIDA DE SANTO AMARO (PAMUS 1.7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 22/DOP/2020 

(ÁGUA) ------------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 22/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 7.246,93 €, IVA incluído, que se dá aqui 

por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. -------- 

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

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

2020.12.21. --------------------------------------------------------

Aprovo a proposta infra, nos termos em que se encontra formulada. À 

Reunião do Executivo Municipal para ratificação. -------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 21.12.2020. ------------ 
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1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. ADENDA AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS 

Nº86/2020, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020 COM A EMPRESA “CATLARIS – SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS, LDA - PROPOSTA Nº 83/GAP/2020 DE 22.12.2020. -------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. O Loteamento do Mercado Abastecedor da Região de Chaves (MARC) é 

regido pelo Alvará de Loteamento nº 4/2005, que foi emitido em 08 de 

novembro de 2005 em nome da sociedade “MARC - Mercado Abastecedor da 

Região de Chaves, S.A.” --------------------------------------------- 

2. Este loteamento é composto por 1 único lote (lote 1), no qual se 

localizam 3 construções autónomas, suscetíveis de utilização 

independente, designadamente o edifício do Pavilhão do Mercado, o 

edifício do Entreposto 01 e o edifício do Entreposto 02, estando ainda 

prevista a construção de mais um edifício, designado por Entreposto 

03, o qual não chegou a ser edificado. ----------------------------- 

3. À data da existência da sociedade MARC, S.A., foram estabelecidos 

por esta “Contratos de Utilização de Espaço” destes três edifícios que 

compõem o Lote 1 do Mercado Abastecedor da Região de Chaves (Pavilhão 

de Mercado, Entreposto 01 e Entreposto 02) com a sociedade “Pastelnor-

Indústria e Inovação Alimentar, Lda.,” entretanto insolvente (Processo 

judicial de Insolvência nº 334/18.8T8 CHV- Juízo Local Cível de Chaves, 

Juiz 2, Tribunal da Comarca de Vila Real). ------------------------- 

4. O Município de Chaves apresentou-se como credor no aludido 

processo, quer em nome próprio, quer na qualidade de beneficiário do 

procedimento de internalização da sociedade MARC, S.A., mediante o 

qual lhe vieram a ser adjudicados diversos bens imóveis, entre os 

quais, o referido prédio urbano do loteamento do Mercado Abastecedor 

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

5. Assim, em 07 de setembro de 2017 (pela apresentação 2299), o 

referido loteamento passou para a propriedade do Município de Chaves, 

estando inscrito na respetiva matriz predial da freguesia de Outeiro 

Seco, concelho de Chaves, sob o artigo 3191, e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 3250/20060126, sendo 

composto, na sua totalidade, por edifício de dois pavimentos, 

destinado a armazéns e atividades industriais, com a superfície 

coberta de 9.666m2 e a superfície descoberta de 52.823m2. 

Parcialmente, o prédio urbano é composto por três utilizações 

independentes, concretamente, “Entreposto 01”, com área de 5.027,00m2 

e o valor patrimonial de €1.050.710,78, “Entreposto 02”, também com 

área de 5.027,00m2 e o valor patrimonial de €1.050.710,78 e “Pavilhão 

do Mercado” com área de 2.106,00m2 e o valor patrimonial de 

€474.879,68. ------------------------------------------------------- 
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6. Uma vez que o Município de Chaves tomou posse e passou a ser o 

proprietário dos referidos imóveis, e no âmbito da estratégia de 

promoção e dinamização do Parque Empresarial de Chaves, tem vindo a 

ser desenvolvida desde 2017, uma politica de captação de investidores, 

determinante para o desenvolvimento do concelho, atendendo à 

necessidade de ultrapassar constrangimentos existentes ao nível da 

atividade produtiva existente, e consequentes efeitos a nível 

económico e social, bem como à capacidade de atração de massa critica 

para o concelho. ---------------------------------------------------- 

7. Neste contexto, no passado dia 12 de novembro de 2020, com base 

na proposta nº60/GAP/2020, aprovada em reunião do executivo municipal 

realizada no dia 26-10-2020, foi celebrado com a empresa “Catlaris – 

Serviços Especializados, Lda.” (NIPC 514 852 988) um contrato de 

arrendamento para fins não habitacionais (Contrato nº 86/2020) dos 

módulos 01 02 03 e 04 do Pavilhão do Entreposto 1 do MARC (1.454,50 

m2- 1.239,00m2 r/chão + 215,50m2 1º piso), para efeitos de instalação 

de uma unidade empresarial do ramo da “Lavagem e Tratamento de Roupa 

Industrial “, CAE 96010.R3- Lavagem e limpeza a seco de têxteis e 

peles. ------------------------------------------------------------- 

8. Presentemente, e na sequência do desenvolvimento do projeto de 

investimento da empresa com a angariação de mais um cliente espanhol, 

o qual obrigará à criação de uma segunda linha de lavagem específica, 

a referida empresa Catlaris veio solicitar, no passado dia 27-11-2020, 

através de requerimento com entrada no expediente geral desta 

autarquia nº 13395, o arrendamento de mais dois módulos (módulos 05 e 

06, com 720,50m2 de área – 613,00m2 r/chão + 107,50m2 1º piso) 

adjacentes aos 4 módulos já arrendados (com 1.454,50m2), totalizando 

assim uma área de arrendamento de 2.175,00m2 (1852,00m2 r/chão + 

323,00m2 1º piso). -------------------------------------------------- 

9. Face ao exposto, e considerando que: -------------------------- 

9.1. Da análise efetuada ao requerimento apresentado pelo investidor 

verifica-se que se mantêm válidos todos os pressupostos explanados na 

anterior proposta nº60/GAP/2020, e que estiveram na base da celebração 

do contrato de arrendamento dos módulos 01, 02, 03 e 04 do Pavilhão 

do Entreposto 01 do MARC; ------------------------------------------- 

9.2. A pretensão agora manifestada pelo investidor, com a ampliação 

do seu volume de negócio, reforçou o interesse público do projeto de 

investimento, caraterizando-se, sem dúvida, como um projeto relevante 

para todo o concelho, indo de encontro à estratégia que tem vindo a 

ser seguida pelo Município no domínio da promoção do desenvolvimento 

local; ------------------------------------------------------------- 

10.Constata-se estarem reunidas as condições materiais necessárias 

para se efetuar uma Adenda ao Contrato de arrendamento para fins não 

habitacionais nº 86/2020, celebrado no dia 12-11-2020, no sentido de 

o mesmo passar a contemplar também o arrendamento dos módulos 05 e 06 

do Pavilhão do Entreposto 01 do MARC. ------------------------------- 

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

Face ao exposto, em cumprimento do princípio da boa administração, 

previsto no Artigo 3º, combinado, por analogia, face à inexistência 

de um regime jurídico específico e impositivo, para efeitos de 

arrendamento, por parte das autarquias, com o disposto no Artigo 61.º, 

ambos do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, e alínea g), do 

nº1, do Artigo 33º, do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ---------------------------- 

a) Que seja aprovada a celebração da Adenda ao contrato de 

arrendamento para fins não habitacionais nº 86/2020, celebrado no dia 

12-11-2020 com a empresa Catlaris – Serviços Especializados Lda., pelo 
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período de 5 anos, produzindo os seus efeitos à data de celebração do 

referido contrato, com a renda mensal de 2.175,00 €, tendo por objeto 

os módulos 01, 02, 03, 04, 05 e 06 com uma área total de 2.175,00m2 

(1852,00m2 r/chão + 323,00m2 1º piso) do edifício Entreposto 01, 

localizado no loteamento do Mercado Abastecedor da Região de Chaves, 

Parque Empresarial de Chaves, o qual faz parte do prédio urbano 

inscrito na matriz predial da freguesia de Outeiro Seco, concelho de 

Chaves, sob artigo 3191, descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Chaves sob o nº 3250/20060126, registado a favor deste Município 

pela apresentação 2299 de 2017/09/07; ------------------------------- 

b) Que seja aprovada a alteração das cláusulas segunda e quarta do 

referido contrato, as quais deverão passar a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA SEGUNDA --------------------------------------------------- 

1. “Pelo presente contrato o senhorio dá de arrendamento à 

arrendatária, e esta aceita, os módulos 01, 02, 03, 04, 05 e 06 do 

edifício do Entreposto 01 do loteamento do Mercado Abastecedor da 

Região de Chaves, Parque Empresarial de Chaves, identificado na 

cláusula anterior.” ------------------------------------------------- 

2. … ------------------------------------------------------------- 

3. … ------------------------------------------------------------- 

4. … ------------------------------------------------------------- 

5. … ------------------------------------------------------------- 

CLÁUSULA QUARTA ---------------------------------------------------- 

1. “O valor da renda mensal a pagar é de 2.175,00 € (dois mil, cento 

e setenta e cinco euros)”. ------------------------------------------ 

2. … ------------------------------------------------------------- 

3. A arrendatária transfere na data da assinatura do contrato, a 

quantia de 720,50€ (setecentos e vinte euros e cinquenta cêntimos), 

correspondente à diferença do valor já depositado, no montante de 

1.454,50€, para o valor total correspondente à caução, na importância 

de 2 175,00€, para o NIB acima mencionado, como caução para garantia 

do bom estado do espaço.  ------------------------------------------- 

4. … ------------------------------------------------------------- 

c) Que, para o efeito, a referida empresa “Catlaris- Serviços 

Especializados, Lda.”, seja notificada para, no prazo de 10 dias, vir 

proceder à formalização da Adenda do contrato de arrendamento, e ao 

pagamento das respetivas rendas, ficando a receita domiciliada na 

rubrica económica de receita corrente 07.03.02 – Rendas/Edifícios; -- 

d) Que a formalização da Adenda ao contrato, revista a forma 

escrita, em conformidade com as normas legais em vigor, ficando, desde 

já, legitimado o Presidente da Câmara ou o seu substituto legal a 

outorgar o respetivo contrato; -------------------------------------- 

e) Por fim, no caso de decisão favorável, que a presente proposta 

seja remetida à DAG Divisão de Administração Geral – Unidade Flexível 

de 3.º Grau de Contratos e Expropriações, para ulterior 

operacionalização. ------------------------------------------------- 

Chaves, 22 de dezembro de 2020 -------------------------------------- 

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

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

Em anexo: Minuta da Adenda ao Contrato de arrendamento para fins não 

habitacionais nº 86/2020. ------------------------------------------- 

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

Minuta ------------------------------------------------------------- 

I ADENDA AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS ---- 

ANTECEDENTES ------------------------------------------------------- 

• Considerando que o executivo camarário, em sua reunião realizada 

no passado dia 26 de outubro de 2010, deliberou aprovar a celebração 
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de um contrato de arrendamento para fins não habitacionais, dos módulos 

01 02 03 e 04 do Pavilhão do Entreposto 01 do MARC, com a empresa 

“Catlaris – Serviços Especializados, Lda.”, para efeitos de instalação 

de uma unidade empresarial do ramo da “Lavagem e Tratamento de Roupa 

Industrial “, CAE 96010.R3- Lavagem e limpeza a seco de têxteis e 

peles. ------------------------------------------------------------- 

• Considerando que o referido contrato foi celebrado no dia 12 de 

novembro de 2020 e registado nos serviços municipais – GNE/UCE, sob o 

n.86/2020. --------------------------------------------------------- 

• Considerando que as partes pretendem, agora, proceder à alteração 

do aludido contrato, através de formalização de adenda, que contemple 

a alteração da redação da Cláusula 2ª no que concerne ao número de 

módulos a arrendar (passando a ser 6 módulos) e alteração dos nº 1 e 

nº3 da cláusula quarta, no que concerne ao valor a pagar pelo referido 

arrendamento; ------------------------------------------------------ 

• Considerando que a aludida alteração, foi aprovada por 

deliberação do executivo municipal, em sua reunião ordinária, 

realizada no passado dia …………………., a coberto da Informação/Proposta 

n.º 83/GAP/2020; ---------------------------------------------------- 

Assim, no dia ……. de ……….….. de 20…., ------------------------------- 

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

Primeiro contratante: MUNICÍPIO DE CHAVES, Pessoa Coletiva de Direito 

Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves, neste ato legalmente 

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, Praça de Camões, em 

Chaves, de ora em diante designado de senhorio. --------------------- 

e ------------------------------------------------------------------ 

Segundo contratante: CATLARIS – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, LDA., com 

sede na rua Conselheiro Correia de Barros, nº122, 4300-143 Porto, 

concelho do Porto, com o NIPC 514851988, neste ato legalmente 

representada por Francisco Xavier Pinto Martins, natural da freguesia 

de Molares, concelho de Celorico de Basto, portador do Cartão de 

Cidadão nº 04994048, na qualidade de gerente, com poderes para o ato, 

de ora em diante designada por arrendatária. ------------------------ 

É celebrada a presente adenda ao contrato supra identificado, que 

contempla as alterações ao ponto n.º 1, da cláusula segunda e aos 

pontos 1 e 3 da cláusula quarta, nos seguintes termos: -------------- 

CLÁUSULA SEGUNDA ---------------------------------------------------- 

1. Pelo presente contrato o senhorio dá de arrendamento à 

arrendatária, e esta aceita, os módulos 01, 02, 03, 04, 05 e 06 do 

edifício do Entreposto 01 do loteamento do Mercado Abastecedor da 

Região de Chaves, Parque Empresarial de Chaves, identificado na 

cláusula anterior. -------------------------------------------------- 

2. … ------------------------------------------------------------- 

3. … ------------------------------------------------------------- 

4. … ------------------------------------------------------------- 

5. … ------------------------------------------------------------- 

CLÁUSULA QUARTA ----------------------------------------------------- 

1. O valor da renda mensal a pagar é de 2.175,00 € (dois mil, cento 

e setenta e cinco euros). ------------------------------------------- 

2. … ------------------------------------------------------------- 

3. A arrendatária transfere na data da assinatura da presente adenda 

ao contrato, a quantia de 720,50€ (setecentos e vinte euros e cinquenta 

cêntimos), correspondente à diferença do valor já depositado, no 

montante de 1.454,50€, para o valor total correspondente à caução, na 
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importância de 2 175,00€, para o NIB acima mencionado, como caução 

para garantia do bom estado do espaço. -----------------------------  

4. … ------------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em 12 de 

novembro de 2020, registado nos serviços municipais – GNE/UCE, sob o 

n.86/2020. --------------------------------------------------------- 

Feito em Chaves, em _____ de ___________________ de 2020, em dois 

exemplares, ficando um dos exemplares na posse do Senhorio e outro na 

posse da arrendatária. ---------------------------------------------- 

O primeiro contratante, --------------------------------------------- 

_____________________ ---------------------------------------------- 

O segundo contratante, --------------------------------------------- 

_____________________ ---------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

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

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezasseis horas e trinta minutos, para constar se lavrou 

a presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


