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Nº04 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 18 de 

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

Aos dezoito dias do mês de fevereiro 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 catorze 

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

elaborada e datada de doze de fevereiro de dois mil e vinte um. ----- 

 

 

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

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

combina 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 1 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 

19 de março, alterado pela Lei n.º 1-A/2021, de 13 de janeiro. ------ 

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

Assim, participou, presencialmente, nesta reunião, o Senhor Presidente 

da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro e através de videoconferência, os Senhores 

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

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

 

 

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 cumprimentar os membros do órgão executivo 

municipal e desejar a todos votos de boa saúde. --------------------- 

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 conhecimento do 

envio de uma comunicação, por parte do novo responsável pelo plano de 

vacinação nacional para a “COVID19”, dando nota das iniciativas em 

curso e do pedido de colaboração e cooperação às Autarquias para a 

fase mais intensa da vacinação, que se aproxima, solicitando o apoio 

logístico, transporte e na identificação de eventuais cidadãos que 

devam ser vacinados e exista alguma dificuldade de contacto pelas vias 

e modos pré-definidos. ---------------------------------------------- 

Na presente data, está a ser preparado, em colaboração com o “ACES do 

Alto Tâmega e Barroso” e “Autoridade de Saúde Pública”, para arrancar 
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na próxima segunda-feira, o novo centro de vacinação, que vai ser 

instalado no Pavilhão Eng. Coutinho, que permitirá dotar o concelho 

de um espaço que permita fazer a vacinação a todos os cidadãos 

residentes no concelho, em segurança e com todas as condições físicas 

e técnicas indispensáveis. Trata-se de um processo complexo e difícil.  

Também regista com agrado a evolução epidemiológica no Alto  

Tâmega, sendo que nas últimas três semanas tem-se verificado uma 

redução muitíssimo significativa do número de casos confirmados e 

ativos no Alto Tâmega e muito particularmente no Concelho de Chaves. 

Neste contexto, Chaves poderá registar, nos próximos dias, um valor 

inferior a 250 casos por 100 mil habitantes, tratando-se de um sinal 

positivo, decorrente das medidas muito exigentes de confinamento em 

vigor, com efeitos positivos ao nível da saúde pública e muito 

negativos ao nível familiar, educativo, social, empresarial e 

económico. --------------------------------------------------------- 

Deu ainda nota da retoma por parte do “ACES do Alto Tâmega e Barroso”, 

da publicação do boletim epidemiológico, que reportado às 23 horas e 

59 minutos do dia 16.02.2021 apresenta sinais evidentes de melhoria 

existindo, à data, no Concelho de Chaves 196 casos ativos. ----------   

b) “Campanha de prevenção e combate à violência no namoro“ - Sobre 

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

no dia dos Namorados e para assinalar esta data a Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de Género lançou a campanha 

#NamorarSemViolência, uma iniciativa conjunta com vários 

influenciadores nas redes sociais, com vista a alertar e 

consciencializar os jovens para melhor identificarem e rejeitarem 

comportamentos de violência em relações de namoro. ------------------ 

O Município de Chaves também aderiu à divulgação desta campanha que 

tem por objetivo envolver a sociedade para a necessidade de 

responsabilização coletiva na prevenção e combate contra todas as 

formas de violência no namoro, designadamente aquela que é exercida 

pelas plataformas digitais. ----------------------------------------- 

De referir que a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

regista, desde o início da pandemia, 1696 pedidos de ajuda nestas 

linhas. Segundo os dados da União de Mulheres Alternativa e Resposta 

- UMAR, dando continuidade ao trabalho que desenvolve no âmbito do 

Observatório de Mulheres Assassinadas – OMA, 58% de jovens até ao 12.º 

ano de escolaridade reportam já ter sofrido pelo menos uma forma de 

violência e 67% de jovens consideram como natural algum dos 

comportamentos de violência. 53,8% de jovens já sofreram pelo menos 

um ato de violência no namoro. -------------------------------------- 

Os dados da associação Plano i, cujo estudo incide sobre a população 

universitária, mostram que 53,8% de jovens já sofreram pelo menos um 

ato de violência no namoro. ----------------------------------------- 

Se é vítima ou conhece quem seja, peça ajuda, ligue 800 202 148 ou 

envie uma SMS para 3060. -------------------------------------------- 

c) “Inscrições para recenseadores terminam a 21 de fevereiro“ - Sobre 

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

Instituto Nacional de estatística, IP, pretende contabilizar todos os 

cidadãos e famílias a residir em Portugal, assim como todos os 

alojamentos e edifícios destinados à habitação, no maior processo 

estatístico realizado a nível nacional. Esta recolha de dados será 

preferencialmente efetuada através do autopreenchimento de 

questionários, pela internet. --------------------------------------- 

O XVI Recenseamento Geral da População e VI Recenseamento Geral da 

Habitação – CENSOS 2021 vai realizar-se em abril. ------------------- 
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Neste âmbito, encontra-se a decorrer o recrutamento de recenseadores 

em todo o país, em regime de Contratação de Prestação de Serviços. 

Para se candidatarem às funções de Recenseador os candidatos que tenham 

o perfil e a disponibilidade adequada deverão preencher 

obrigatoriamente o formulário eletrónico no endereço 

https://recrutamento.ine.pt até ao próximo dia 21 de fevereiro. ----- 

Serão pré-selecionados e convocados para entrevistas de seleção apenas 

os candidatos que melhor se enquadrem nos requisitos definidos, de 

acordo com as necessidades a que se candidatarem e a calendarização 

da seleção prevista (previsivelmente entre fevereiro e março de 

2021).-------------------------------------------------------------- 

Para mais informações consultar https://censos.ine.pt/, sendo que a 

solicitação de esclarecimentos adicionais pode ser efetuado através 

do email papn@cimat.pt. --------------------------------------------- 

d) “Chaves conta com novo Espaço do Cidadão na freguesia de Santa 

Maria Maior“ - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno 

Vaz, deu nota que foi assinalada, no pretérito dia 15.02.2021 a 

abertura do terceiro Espaço Cidadão em Chaves, localizado na sede da 

Junta de Freguesia de Santa Maria Maior (Edifício Maria Rita), um 

ponto de atendimento, que num único balcão, reúne serviços de 

diferentes entidades. ----------------------------------------------- 

Para além do Espaço da Madalena e Vidago, encontra-se já a funcionar 

o balcão de Santa Maria Maior, numa parceria entre a Junta de 

Freguesia, a Agência para a Modernização Administrativa – AMA e o 

Município de Chaves. ------------------------------------------------ 

Neste Espaço do Cidadão, os flavienses poderão ter acesso a inúmeros 

serviços da administração central, local e de entidades privadas que 

prestam serviços de interesse público. Entre muitos, aqui será 

possível proceder a queixas e denúncias, com respetivo encaminhamento, 

renovação ou substituição da Carta de Condução obter comprovativos da 

entrega de IRS, alteração de morada e do arrendamento jovem, validação 

do E-fatura, ADSE Direta e tratar de assuntos relacionados com a Caixa 

Geral de Aposentações. ---------------------------------------------- 

Tendo em conta a necessidade de grande parte da população privilegiar 

o atendimento físico, este balcão vai contemplar dois postos de 

trabalho e funcionará, preferencialmente, através de marcação prévia. 

Encontra-se em funcionamento ininterrupto das 09h00 às 16h00, de 

segunda a sexta-feira, com os seguintes contactos: 276 331 541 e 

geral@jf-santamariamaiorchaves.pt. --------------------------------- 

e) “110 restaurantes flavienses já receberam embalagens take-away“ - 

Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota 

que no âmbito das iniciativas de apoio ao tecido empresarial flaviense 

que têm sido implementadas pelo Município, a distribuição gratuita de 

embalagens e bolsas térmicas reutilizáveis aos estabelecimentos de 

restauração aderentes tem tido um forte impacto junto do setor, 

tratando-se de uma forma de incentivar a dinamização neste setor, 

fortemente condicionado pelas restrições impostas pelo estado de 

emergência, com a redução de custos associados ao funcionamento em 

take-away. Esta ação tem tido um alcance e impacto muito positivo 

junto dos empresários, uma vez que, até ao momento, já foram 

distribuídas mais de 62 mil embalagens em 110 restaurantes. O 

investimento nesta medida já ultrapassa os 16 mil euros. ------------ 

Atualmente o município encontra-se a fazer uma avaliação das medidas 

que têm sido implementadas, na dimensão social e económica.  -------- 

É sua opinião que existem neste momento um conjunto de cidadãos, 

famílias, empresas que olham para o futuro com muita apreensão, estando 

o município a tentar responder às necessidades mais prementes, 
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procurando dar algum alento na superação dos problemas imediatos. Esta 

é uma ação manifestamente reconhecida pelos empresários, que num claro 

sinal de adesão evidenciam dinâmica e ajustamento no setor da 

restauração. ------------------------------------------------------ 

A entrega de embalagens de refeições continuará a ser feita pela Câmara 

Municipal, mediante pedido e de acordo com as necessidades dos 

restaurantes. Se é proprietário de algum estabelecimento de 

restauração no concelho de Chaves e está interessado em aderir, pode 

fazê-lo via e-mail: municipio@chaves.pt ou ligar para 276 340 501 ext. 

549. --------------------------------------------------------------- 

 

 

II - 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 a sua intervenção, por 

cumprimentar todos os presentes e desejar votos de boa saúde. ------- 

De seguida, associou-se, ao voto de congratulação apresentado pelo 

Senhor Presidente da Câmara, no início da presente reunião. --------- 

Terminando, a sua intervenção e ainda relativamente ao assunto por si 

abordado na última reunião de Câmara, relacionado com a inundação 

ocorrida na sede da Associação “Samurai” veio esclarecer que, após 

leitura, novamente, do email, enviado pela Associação “Samurai” a 

todos os Vereadores, confirma que o mesmo se refere a janeiro de 2021 

embora no corpo do texto, também, apareça a referência a 2012, como 

referido pelo Senhor Vice Presidente, mas trata-se de um lapso. ----- 

Neste contexto, teve, a oportunidade de contactar uma outra associação 

“Club Motard de Chaves” que também tem a sua sede no mesmo edifício, 

e que também confirmou a rutura, bem como avultados estragos na sua 

sede, tendo a água escorrido do 1º andar (Sede da Associação “Samurai”) 

para o R/C (Sede da Associação - Club Motard de Chaves). ------------ 

Como referido pelo Senhor Presidente, na sua intervenção sobre este 

assunto, na última reunião, todos os equipamentos municipais possuem 

seguro de danos, sugerindo neste contexto ao Senhor Presidente, a 

realização de uma vistoria de forma a que se possa apurar se este tipo 

de danos se encontra incluído nas coberturas do seguro do Município, 

tanto mais que a referida associação já sofreu uma inundação no inverno 

de 2019/2020 e agora outra, encontrando-se a tubagem bastante 

degradada e verificando-se a possibilidade da reparação dos danos 

mediante o acionamento do seguro do Município seria uma forma de se 

colaborar com as associações e ajudar a preservar os seus bens. ----- 

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

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

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

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

Relativamente à questão suscitada pela Senhora Vereadora, Dra. Manuela 

Tender, e relacionada com a inundação da sede da Associação “Samurai”, 

também teve a oportunidade de contactar a associação “Club Motard de 

Chaves”, os quais confirmaram a inundação, bem como danos relacionados 

com a pintura e outros matérias da sua sede da associação. ---------- 

O que referiu, na última reunião a este propósito, é que o Município 

de Chaves dispõe de seguro de danos para todos os edifícios municipais, 

e não do recheio. --------------------------------------------------- 

No entanto, os serviços municipais irão proceder, nas próximas 

semanas, à avaliação dos danos no edifício e se os restantes danos 

identificados pelas associações poderão ser abrangidos pelas 

coberturas do seguro. ----------------------------------------------- 
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I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

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

Chaves, realizada em 04 de fevereiro de 2021. ----------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. PROJETO DE REGULAMENTO DE SEGURANÇA E DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

DE ACESSO PÚBLICO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE CHAVES (RSUEAP). PROPOSTA 

Nº. 16/GAPV/2021. --------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.Considerando que o Município de Chaves é proprietário do Recinto 

Desportivo (Pavilhão Municipal de Chaves) situado na Rua Enfermeiro 

Carvalho; ----------------------------------------------------------

2.Considerando que no referido recinto desportivo ocorrem com 

regularidade competições desportivas, as quais podem apresentar risco 

elevado, reduzido ou normal; ----------------------------------------

3.Considerando que constitui preocupação do Município de Chaves 

eliminar qualquer forma de violência, racismo, xenofobia e 

intolerância nos espetáculos desportivos promovidos no Recinto 

Desportivo; --------------------------------------------------------

4.Considerando que a Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, alterada e 

republicada pela Lei n.º 113/2019, de 11 de setembro, veio estabelecer 

o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à 

intolerância nos espetáculos desportivos, ou atos com eles 

relacionados, de forma a possibilitar a realização dos mesmos com 

segurança e de acordo com os princípios éticos inerentes à sua prática; 

5.Considerando que o artigo 7.º da Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, 

alterada e republicada pela Lei n.º 113/2019, de 11 de setembro, 

determina que o proprietário do recinto desportivo aprova regulamentos 

internos em matéria de segurança e de utilização dos espaços de acesso 

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

6.Considerando que o n.º 2 do mesmo artigo, prevê a obrigatoriedade 

de submeter o regulamento, acima, referido a parecer prévio da Força 

de Segurança territorialmente competente, da Autoridade Nacional de 

Proteção Civil (ANPC), dos Serviços de Emergência Médica responsáveis 

na área do Município de Chaves e dos organizadores das competições 

desportivas; -------------------------------------------------------

7.Considerando, por sua vez, que compete à Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara Municipal, aprovar as posturas e os regulamentos 

com eficácia externa do município, conforme decorre, expressamente, 

da alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro; --------------------------------------------------

8.Considerando que, da aplicação do presente Regulamento, não decorrem 

custos para o Município, atendendo ao carácter disciplinador e 

preventivo das regras nele constantes; ------------------------------
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9.Considerando que, em contraposição, decorrerão, da aplicação do 

presente Regulamento, benefícios para o Concelho de Chaves, com 

especial incidência na segurança e no combate ao racismo, à xenofobia 

e à intolerância nos espetáculos desportivos, ou atos com eles 

relacionados, de forma a possibilitar a realização dos mesmos com 

segurança e de acordo com os princípios éticos inerentes à sua prática;  

10.Considerando, por último, que, dada a dimensão imaterial dos 

benefícios, acima evidenciados, os mesmos são impossíveis de 

quantificar. ------------------------------------------------------- 

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

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

evidenciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário que 

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

a)Determinar o início do procedimento tendente à aprovação do 

Regulamento de Segurança e de Utilização dos Espaços de Acesso Público 

do Pavilhão Municipal de Chaves, de acordo com o Projeto em anexo à 

presente Proposta, o qual aqui se dá por integralmente reproduzido 

para todos os efeitos legais; ---------------------------------------

b)Para efeitos do disposto no nº1, do art. 98º do CPA, dever-se-á 

promover à publicitação de tal deliberação, com a indicação do órgão 

que decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se 

iniciou, do seu objeto e da forma como se pode processar a constituição 

como interessados e a apresentação dos respetivos contributos, de 

acordo com o disposto no nº1, do art. 98º do CPA; -------------------

c)O Projeto de Regulamento, nos termos e para os efeitos do disposto 

no nº 1, do art. 100º do CPA, deverá ser submetido a audiência dos 

interessados que, como tal, se venham a constituir no procedimento ou 

que sejam, desde logo, identificáveis, como é o caso da Força de 

Segurança Territorialmente Competente, no caso, a Polícia de Segurança 

Pública, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Instituto Nacional 

de Emergência Médica, a Corporação de Bombeiros, Sapadores, as 

entidades que organizam competições desportivas no pavilhão1, bem como 

a APCVD, enquanto entidade responsável pela aprovação e registo do 

Regulamento, a fim de que tais entidade emitam parecer/sugestões sobre 

o clausulado constante do mesmo; ------------------------------------

d)Para o efeito, dever-se-á fixar o prazo de audiência dos interessados 

em 30 dias, no estrito cumprimento do disposto na parte final do n.º 

1, do artigo 100º, do CPA; ------------------------------------------

e)Seguidamente, deverão as eventuais sugestões colhidas durante a fase 

de audiência dos interessados ser devidamente ponderadas pela Câmara 

Municipal, em vista à aprovação definitiva do Projeto de Regulamento 

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

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

Proposta de Regulamento ser agendada para uma próxima sessão da 

Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão 

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

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

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

g)Caso a proposta de Regulamento venha a ser aprovada pelo órgão 

deliberativo municipal, dever-se-á, então, remeter o mesmo à APCVD 

para aprovação e registo nos termos previstos no n.º 4, do artigo 7º, 

da Lei n.º 39/2009, de 30 de julho e ulteriores alterações; ---------

h)Por último, que se proceda à publicação do referido Regulamento, no 

                                                           
1 No cumprimento, aliás, do disposto no n.º 2, do artigo 7.º da Lei 

n.º 39/2009, de 30 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 

113/2019, de 11 de setembro. ---------------------------------------- 
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Diário da República, no respetivo Boletim Municipal, na Internet, (no 

sítio institucional do município), Jornal Local e através de Edital 

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

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

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

n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, e no art. 139º 

do Código do Procedimento administrativo. ---------------------------

Chaves, 04 de fevereiro de 2021 -------------------------------------

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

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

Em anexo: O referido projeto de Regulamento. ------------------------ 

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

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

 

 

2.2. PUBLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO E PARTICIPAÇÃO PROCEDIMENTAL TENDO 

EM VISTA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DO REGULAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL 

DE APOIO ÀS EMPRESAS E EMPRESÁRIOS DO CONCELHO EM VIRTUDE DA PANDEMIA 

POR COVID-19. PROPOSTA N.º 18/GAPV/2021. ---------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Contextualização da Proposta --------------------------------- 

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

No contexto atual de pandemia internacional, ocasionada pela doença 

COVID-19, assim qualificada pela Organização Mundial de Saúde, e após 

renovadas declarações de estado de emergência no país emanadas por Sua 

Excelência, o Senhor Presidente da República, são múltiplas e 

persistentes as suas consequências negativas, denotando especial 

impacto em sede sanitária, social e económica e afetando, de sobre 

maneira, as famílias e as empresas mais vulnerárias, ou seja, aquelas 

que detêm menor capacidade económica. ------------------------------- 

Nos seus exatos termos, são ainda desconhecidos os efeitos negativos 

que esta pandemia já possa ter provocado na economia local, nas 

empresas, nos negócios e nas demais atividades económicas que lhe dão 

tradução, e, por essa via, quantos concidadãos já terão perdido o 

respetivo emprego ou visto diminuído o seu rendimento habitual. ----- 

O governo tem vindo a adotar um conjunto de medidas excecionais de 

apoio à economia e às famílias, com o intuito de minimizar os efeitos 

nefastos da pandemia do Covid-19, embora sejam, como tem sido 

reconhecido, insuficientes para reverter integralmente a situação 

económica, social e de emprego, provocada pela referida pandemia. --- 

No âmbito económico, e na esteira do que antecede, torna-se 

imprescindível que os municípios e os respetivos órgãos possam centrar 

a sua capacidade de ação na resolução das situações emergentes da 

situação excecional vivida nos respetivos concelhos, sem descurar, 

contudo, a respetiva capacidade económico-financeira, sob pena de ser 

contraproducente, pois pode afetar às respetivas finanças locais, de 

forma irremediável. ------------------------------------------------- 

A atual situação das finanças do município de Chaves aconselha a 

prudência e moderação na estruturação e dimensão do pacote de apoios 

financeiros a conceder às famílias e empresas. ---------------------- 

Além da consciente limitação de recursos, pretende-se excecionalmente 

definir e regulamentar a atribuição de um apoio destinado às empresas 

e empresários em nome individual existentes no concelho, enquanto 

complemento e reforço de medidas económicas nacionais adotadas por 

outras entidades, especialmente com vista à manutenção do nível de 

emprego e à valorização da atividade das empresas, prevenindo a 
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ocorrência de repercussões negativas no mercado de trabalho, devido a 

fatores de instabilidade relacionadas com a situação epidemiológica. 

II – Da Proposta Stricto Sensu -------------------------------------- 

Pelo exposto supra, e em coerência com as razões de facto e de direito 

elencadas, proponho ao executivo municipal, o seguinte: ------------- 

1. A abertura do procedimento tendente à elaboração do projeto do 

regulamento do programa municipal de apoio às empresas do concelho em 

virtude da pandemia por Covid-19, nos termos do disposto no n.º 1 do 

artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, conforme 

documento que se junta em anexo sob a forma de Doc. n.º 1; ---------- 

2. A publicitação da iniciativa procedimental deverá efetuar-se no 

sítio institucional do Município de Chaves, sendo que os interessados 

deverão constituir-se no procedimento no prazo de 10 dias úteis, atenta 

a previsão do n.º 1 do artigo 68.º do Código do Procedimento 

Administrativo, a contar da data de publicação de aviso no site do 

Município, com vista a apresentar por escrito os seus contributos para 

a elaboração do projeto do supracitado regulamento; ----------------- 

3. A apresentação dos contributos deve ser formalizada por escrito 

e dirigida, via postal, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Praça de Camões, 5400 – 150 Chaves, ou através de meio eletrónico – 

municipio@chaves.pt – dentro do mesmo prazo. ------------------------ 

Chaves, aos 11 de fevereiro de 2021. -------------------------------- 

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

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

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

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

Doc. n.º 1 ---------------------------------------------------------- 

Projeto do regulamento do programa municipal de apoio às empresas e 

empresários do concelho em virtude da pandemia por Covid-19 --------- 

Nota Justificativa -------------------------------------------------- 

No contexto atual de pandemia internacional, ocasionada pela doença 

COVID-19, assim qualificada pela Organização Mundial de Saúde, e após 

renovadas declarações de estado de emergência no país emanadas por Sua 

Excelência, o Senhor Presidente da República, são múltiplas e 

persistentes as suas consequências negativas, denotando especial 

impacto em sede sanitária, social e económica e afetando, de sobre 

maneira, as famílias e as empresas mais vulnerárias, ou seja, aquelas 

que detêm menor capacidade económica. ------------------------------- 

Nos seus exatos termos, são ainda desconhecidos os efeitos negativos 

que esta pandemia já possa ter provocado na economia local, nas 

empresas, nos negócios e nas demais atividades económicas que lhe dão 

tradução, e, por essa via, quantos concidadãos já terão perdido o 

respetivo emprego ou visto diminuído o seu rendimento habitual. ----- 

O governo tem vindo a adotar um conjunto de medidas excecionais de 

apoio à economia e às famílias, com o intuito de minimizar os efeitos 

nefastos da pandemia do Covid-19, embora sejam, como tem sido 

reconhecido, insuficientes para reverter integralmente a situação 

económica, social e de emprego, provocada pela referida pandemia. --- 

No âmbito económico, e na esteira do que antecede, torna-se 

imprescindível que os municípios e os respetivos órgãos possam centrar 

a sua capacidade de ação na resolução das situações emergentes da 

situação excecional vivida nos respetivos concelhos, sem descurar, 

contudo, a respetiva capacidade económico-financeira, sob pena de ser 

contraproducente, pois pode afetar às respetivas finanças locais, de 

forma irremediável. ------------------------------------------------- 

Além da consciente limitação de recursos, pretende-se excecionalmente 

definir e regulamentar a atribuição de um apoio destinado às empresas 

mailto:municipio@chaves.pt
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e empresários em nome individual existentes no concelho, enquanto 

complemento e reforço de medidas económicas nacionais adotadas por 

outras entidades, especialmente com vista à manutenção do nível de 

emprego e à valorização da atividade das empresas, prevenindo a 

ocorrência de repercussões negativas no mercado de trabalho, devido a 

fatores de instabilidade relacionadas com a situação epidemiológica. 

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

Disposições gerais -------------------------------------------------- 

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

Norma habilitante --------------------------------------------------- 

O presente Regulamento tem por normas habilitantes o disposto no artigo 

241.º da Constituição da República Portuguesa, na alínea m) do n.º 2 

do artigo 23.º, nas alíneas g) do n.º 1 e k) do n.º 2 do artigo 25.º, 

nas alíneas k) e ff) do n. º 1 do artigo 33.º, todos da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação. -------------------- 

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

Definições --------------------------------------------------------- 

Para efeitos do presente Regulamento, considera-se: ----------------- 

a) "Microempresas": uma empresa que emprega até 9 trabalhadores; -- 

b) "Pequenas empresas": uma empresa que emprega entre 10 até 49 

trabalhadores; ----------------------------------------------------- 

c) "Média Empresa": uma empresa que emprega entre 50 até 249 

trabalhadores. ----------------------------------------------------- 

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

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

O presente regulamento estabelece medidas excecionais e temporárias, 

no contexto da pandemia do COVID-19, definindo e regulamentando os 

termos e as condições de atribuição do apoio do Município de Chaves 

destinado à proteção e à liquidez do tecido empresarial local, tendo 

em vista a mitigação de situações de crise empresarial e a manutenção 

do nível de emprego do concelho. ------------------------------------ 

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

Âmbito ------------------------------------------------------------- 

1 - O apoio previsto no presente regulamento destina-se às Empresas 

Privadas com sede no concelho de Chaves, que tenham por objeto a 

prática de atos de comércio, serviços e/ou restauração/bebidas, desde 

que se considerem micro, pequenas e médias empresas nos termos do 

presente regulamento e possuam estabelecimento comercial aberto ao 

público. ----------------------------------------------------------- 

2 - Podem ainda candidatar-se ao apoio previsto no presente Regulamento 

os Empresários em nome individual, que se dediquem à prática de atos 

de comércio, serviços e/ou restauração/bebidas, com domicílio fiscal 

no concelho de Chaves e que possuam estabelecimento comercial aberto 

ao público. --------------------------------------------------------- 

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

Apoio Financeiro ---------------------------------------------------- 

1 - O apoio previsto no presente regulamento consiste num apoio 

financeiro não reembolsável, de valor correspondente a 750 euros 

(setecentos e cinquenta euros), mediante requerimento escrito e 

sujeito à verificação de comprovada perda de faturação superior a 20 

% no ano de 2020, com referência ao valor de faturação do ano de 2019. 

2 - Em caso de comprovada perda de faturação superior a 35 % no ano 

de 2020, com referência ao valor de faturação do ano de 2019, será 

concedido um apoio adicional de valor correspondente a 250 euros 

(duzentos e cinquenta euros). --------------------------------------- 
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3 - Compete ao requerente anexar os elementos que comprovem a perda 

de faturação, a qual deverá decorrer diretamente da pandemia por Covid-

19. ---------------------------------------------------------------- 

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

Empresários em nome individual -------------------------------------- 

1 - Podem candidatar-se ao apoio previsto no presente Regulamento os 

Empresários em nome individual referidos no artigo 4.º, 

independentemente de terem ou não trabalhadores ao seu serviço 

(trabalhadores por conta de outrem), exceto se no ano económico de 

2020 não tiverem exercido atividade, nem tiverem obtido quaisquer 

rendimentos da categoria B. ----------------------------------------- 

2 – Para o efeito, o Empresário em nome individual deve comprovar que 

pagou contribuições à Segurança Social, no ano de 2020, e declarar sob 

compromisso de honra que não desenvolveu atividade como trabalhador 

por conta de outrem. ------------------------------------------------ 

3 - A elegibilidade dos Empresários em nome individual que não tenham 

trabalhadores ao seu serviço e que desenvolvam a título principal 

atividades económicas ligadas ao comércio e serviços, depende, ainda, 

da obtenção, no ano de 2020, de um volume de negócios mínimo de 5 

(cinco) mil euros. -------------------------------------------------- 

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

Formalização e análise das candidaturas ----------------------------- 

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

Formalização ------------------------------------------------------- 

1 - O acesso ao apoio financeiro é efetuado por candidatura, em modelo 

próprio que constará no site do Município e nos postos de atendimento 

municipal, nos 60 (sessenta) dias seguintes à data de entrada em vigor 

do presente regulamento, acompanhada dos seguintes elementos: ------- 

a) Declarações válidas relativas à regularidade das situações 

contributiva e tributária perante a Segurança Social e a Autoridade 

Tributária Aduaneira, ou autorização para consulta eletrónica das 

situações; --------------------------------------------------------- 

b) Comprovativo do IBAN de conta bancária titulada pela entidade 

candidata. Apenas serão aceites os documentos oficiais 

emitidos/impressos via entidade bancária onde conste, num único 

documento, obrigatoriamente, o número de IBAN e o nome do titular da 

conta bancária. ----------------------------------------------------- 

c) Certidão permanente da Empresa (no caso de pessoa coletiva); ----- 

d) Cópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de 

Contribuinte do(s) sujeito(s) que outorga(m) o formulário de 

candidatura em representação da empresa; ---------------------------- 

e) Formulário, conforme minuta disponível no site do Município e nos 

postos de atendimento municipal. ------------------------------------ 

f) Mapa resumo do Saft com a exportação da faturação para a Autoridade 

Tributária e Aduaneira, respeitante ao ano de 2019 e 2020, e declaração 

assinada por quem obriga a empresa e por um contabilista certificado 

a atestar a perda de faturação no ano de 2020. ---------------------- 

g) Declaração, sob compromisso de honra, de que não é devedor de 

qualquer importância/valor ao Município de Chaves. ------------------ 

2 - Os Empresários em nome individual devem proceder, de igual modo, 

à entrega dos elementos referidos no n.º 1 do presente artigo, à 

exceção daqueles que em função da sua natureza não lhe sejam 

diretamente aplicáveis, e em acréscimo: ----------------------------- 

a) Declaração de início de atividade e alterações; ------------------ 

b) Certidão de domicílio fiscal; ------------------------------------ 

c) Última declaração de IRS. ---------------------------------------- 
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d) Comprovativo do pagamento das contribuições à Segurança Social, no 

ano 2020. ----------------------------------------------------------- 

e) Declaração, sob compromisso de honra, que não desenvolve, nem 

desenvolveu, no ano de 2020, atividade como trabalhador por conta de 

outrem. ------------------------------------------------------------ 

f) Declaração, sob compromisso de honra, de que não é devedor de 

qualquer importância/valor ao Município de Chaves. ------------------ 

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

Análise ------------------------------------------------------------ 

I - Cabe à Divisão de Apoio ao Investidor e Relações Externas (DAIRE), 

na qualidade de responsável pela direção do procedimento, proceder à 

análise e à avaliação das candidaturas. ----------------------------- 

2 - Compete ainda ao responsável pela direção do procedimento 

identificar e tratar quaisquer erros e disposições contrárias 

constantes no presente regulamento, suscetíveis de gerar um resultado 

diferente do esperado, incluindo questões ao nível da contabilização 

dos fatores de ponderação. ------------------------------------------ 

3 - O responsável pela direção do procedimento realiza as diligências 

que se revelem necessárias para a apreciação das candidaturas 

recebidas ao abrigo do presente programa. --------------------------- 

4 - Serão concedidos dois dias para efeitos da supressão de 

irregularidades que venham a ser detetadas quanto aos documentos da 

candidatura exigidos, bem como, sempre que seja necessário, para a 

entidade candidata juntar elementos complementares. ----------------- 

5 - A entrega da candidatura fora do tempo apropriado, a 

inelegibilidade ou o incumprimento dos requisitos, o não suprimento 

de irregularidades e a falta de apresentação dos elementos 

complementares dentro do prazo fixado no número anterior determina o 

imediato indeferimento da candidatura, dispensando-se a audiência dos 

interessados nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 

124.º do CPA. ------------------------------------------------------- 

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

Decisão e formalização ---------------------------------------------- 

1 - A decisão sobre a atribuição do apoio previsto no presente 

regulamento cabe ao Presidente da Câmara Municipal, através de 

despacho. ---------------------------------------------------------- 

2 - O despacho referido no número anterior é objeto de publicação no 

sítio da internet do Município de Chaves. --------------------------- 

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

Pagamento dos apoios ------------------------------------------------ 

O pagamento dos apoios é efetuado, obrigatoriamente, por transferência 

bancária. ---------------------------------------------------------- 

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

Direitos, deveres e obrigações -------------------------------------- 

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

Direitos dos beneficiários ------------------------------------------ 

I - Os beneficiários têm direito a usufruir livremente do apoio 

concedido pelo Município de Chaves. --------------------------------- 

2 - Têm direito à qualidade de beneficiário as entidades candidatas 

ao apoio a que se refere o presente regulamento e cujo direito à 

perceção lhes tenha sido aprovado nos termos do artigo 9. º --------- 

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

Deveres dos beneficiários ------------------------------------------- 

Constitui obrigação dos beneficiários manter a atividade e a 

residência/sede fiscal até ao final do ano de 2021. ----------------- 

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

Incumprimento dos deveres e obrigações ------------------------------ 
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1 - O incumprimento do dever previsto no artigo anterior, ou a 

verificação do não preenchimento dos pressupostos que conduziram à 

atribuição do apoio, determina a revogação do apoio concedido e a 

obrigação de restituição da totalidade do mesmo no prazo de trinta 

dias úteis a contar da data da respetiva notificação. --------------- 

2 - O disposto nos números anteriores não prejudica o exercício do 

direito de audiência prévia previsto no artigo 121.º do CPA. -------- 

CAPÍTULO IV --------------------------------------------------------- 

Disposições finais -------------------------------------------------- 

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

Dotação orçamental do programa -------------------------------------- 

A definição da dotação orçamental máxima será de €1.000.000,00 (um 

milhão de euros). --------------------------------------------------- 

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

Análise e ordenação das candidaturas -------------------------------- 

1 - Não serão utilizados quaisquer métodos faseados de análise ou de 

avaliação das candidaturas recebidas. ------------------------------- 

2 - Caso a dotação do programa seja insuficiente para o valor global 

dos apoios apurados, a atribuição dos apoios será atribuída em função 

da ordem de entrada das candidaturas, mediante a data/hora de entrada 

do requerimento, a qual deve ser aposta pelos serviços municipais no 

formulário, não sendo atribuídos apoios aos pedidos que excedam a 

dotação orçamental máxima definida. --------------------------------- 

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

Vigência do programa ------------------------------------------------ 

1 - O programa objeto do presente regulamento manter-se-á em vigor até 

à execução completa do seu objeto, nos termos e condições respetivas, 

sem prejuízo do disposto no número seguinte. ------------------------ 

2 - Caso a dotação do programa não se esgote na sequência da fase de 

candidaturas prevista no n.º 1 do artigo 7.º ou as circunstâncias 

justifiquem, poderá ser alargado o prazo para apresentação de 

candidaturas, por decisão do Presidente da Câmara Municipal, e por um 

período máximo de 30 (trinta) dias. --------------------------------- 

3 - A decisão referida no número anterior deve ser objeto de 

publicitação autónoma através de Edital publicado no sítio da internet 

do Município de Chaves, e nos Paços do Concelho. -------------------- 

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

Proteção de dados --------------------------------------------------- 

1 - Os dados pessoais fornecidos pelas entidades candidatas destinam-

se, exclusivamente, à instrução da candidatura ao apoio em 

consideração no presente regulamento, sendo o Município de Chaves 

responsável pelo seu tratamento. ------------------------------------ 

2 - É garantida a confidencialidade e o sigilo no tratamento dos dados 

em conformidade com a legislação em vigor, ficando ainda garantido o 

direito de acesso, de retificação e de eliminação, sempre que os seus 

titulares o solicitem. ---------------------------------------------- 

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

Dúvidas e omissões -------------------------------------------------- 

Os casos omissos e as dúvidas resultantes da aplicação ou interpretação 

deste Regulamento serão analisados, decididos e supridos mediante 

deliberação da Câmara Municipal de Chaves. -------------------------- 

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

Entrada em vigor ---------------------------------------------------- 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação no Diário da República, nos termos do disposto no artigo 

140.º do CPA. ------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

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

Regista-se a entrada na reunião do Vereador do Partido Social 

Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, iniciando a 

sua participação na reunião quando eram 15:00 horas. ---------------- 

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

 

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

Aquando da apresentação deste assunto, o Senhor Presidente da Câmara, 

Nuno Vaz Ribeiro e o Senhor Vereador, Dr. Francisco António Chaves de 

Melo deram conhecimento, ao Executivo Municipal, que não participariam 

na discussão e votação, por fazerem parte dos órgãos sociais – Conselho 

de Administração e Assembleia Geral - da Empresa Municipal “GEMC E.M”, 

declarando-se impedidos de participarem na sua discussão e votação.-- 

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

 

 

2.3. GEMC – OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE PREJUÍZOS DAS ENTIDADES 

PÚBLICAS PARTICIPANTES – EXERCÍCIO 2020. PROPOSTA N.º 19/GAP/2021. - 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento Legal: -------------------------------------------- 

1. Considerando que o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local 

(RJAEL), regulamentado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua 

atual redação, estabelece: ------------------------------------------ 

a) No n.º 1, do seu art.º 40º, que as empresas locais devem 

apresentar resultados anuais equilibrados; -------------------------- 

b) Acrescenta o n.º 2 do mesmo artigo que no caso de o resultado 

líquido antes de impostos se apresentar negativo, é obrigatória a 

realização de uma transferência financeira a cargo dos sócios, na 

proporção da respetiva participação social, com vista a equilibrar os 

resultados do exercício em causa, delimitando que: ------------------ 

• Os sócios de direito público, onde se incluem as entidades 

públicas participantes mas não só, devem, nos termos do n.º 3 e 4 do 

art.º 40.º do RJAEL, proceder obrigatoriamente à cobertura dos 

resultados líquidos antes de impostos, na proporção da respetiva 

participação social, em limite no mês seguinte à apreciação das contas 

nos termos e nos prazos da lei comercial, ou seja, em regra, abril do 

ano seguinte àquele a que o resultado diz respeito; ----------------- 

• Os sócios de direito privado devem, nos termos do n.º 8 do mesmo 

artigo, realizar as transferências financeiras no mês seguinte à 

apreciação das contas pela entidade pública participante. ----------- 

2. Considerando que,  no âmbito do previsto no Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFAEL), aprovado 

pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, vieram 

a ser estabelecidos novos conceitos de endividamento municipal e novo 

limite à dívida total; ---------------------------------------------- 

3. Considerando que, estabelece o art.º 52.º do RFALEI que a dívida 

total de operações orçamentais do Município (excluindo saldo credores 

inerentes a operações de tesouraria), incluindo a das entidades 

previstas no artigo 54.º do mesmo diploma, não pode ultrapassar, em 

31 de dezembro de N, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida 

cobrada nos três exercícios anteriores, N-3, N-2 e N-1; ------------- 
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4. Relevam para o perímetro relevante para o apuramento da dívida 

total, entre outras, as empresas locais e participadas de acordo com 

os artigos 19.º e 51.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, exceto se 

se tratar de empresas abrangidas pelos setores empresarial do Estado 

ou regional, por força do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 

de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 300/2007, de 23 de agosto, 

e pelas Leis n.ºs 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 55-A/2010, de 31 de 

dezembro, proporcional à participação, direta ou indireta, do 

município no seu capital social, em caso de incumprimento das regras 

de equilíbrio de contas previstas o artigo 40.º daquela lei. -------- 

II – Fundamentação: ------------------------------------------------- 

1. Nesta conformidade, face ao que precede, e considerando que os 

municípios se encontram vinculados ao regime previsto nos números 3 e 

4 do art.º 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua atual 

redação, enquanto sócio de direito público, impõe-se a concretização 

de uma transferência monetária de valor equivalente à proporção da 

participação detida pelo Município no resultado negativo antes de 

impostos da empresa local. ------------------------------------------ 

2. Assim, considerando que a GEMC, EM, S.A. sendo uma empresa local 

cujo sócio de direito público único é o Município de Chaves, veio 

apresentar o seu Relatório e Contas do exercício de 2020, cujas 

demonstrações financeiras traduzem a expressão de um resultado líquido 

antes de impostos negativo de 527.098,81€, (quinhentos e vinte e sete 

mil, noventa e oito euros e oitenta e um cêntimos), documento este que 

acompanhará os documentos de prestação e contas de 2020, do Município, 

a submeter aos órgãos municipais competentes. ----------------------- 

3. O resultado evidenciado nas referidas demonstrações financeiras 

encontra-se influenciado, de forma decisiva e irremediável, pela 

situação pandémica (Covid-1) que vivemos, cujo início se reporta a 

março de 2020, que motivou as publicação dos sucessivos decretos de 

estado de emergência, (Decreto do Presidente da República n.º 14-

A/2020, de 18 de março, Decreto n.º 17-A/2020, de 2 de abril,  Decreto 

n.º 20-A/2020, de 17 de abril), bem como da declaração de estado de 

calamidade decretado pelo Governo, através da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, determinando o 

encerramento, durante longos períodos de tempo, da atividade principal 

da GEMC, E.M, mas também o decréscimo significativo da procura de 

tratamentos termais, de bem-estar e/ou terapêuticos,  com impacto 

direto e significativo, nas receitas da GEMC, EM, conduzindo a um 

desequilíbrio inevitável da situação financeira da mesma. ----------- 

4. Destarte, o desequilíbrio financeiro em causa, se não compensado 

mediante a concretização da aludida transferência, faz relevar a 

dívida total da GEMC, E.M, S.A para o cômputo da dívida total do 

Município e não afasta, a obrigatoriedade de sua concretização ainda 

que para além do limite legalmente estabelecido. -------------------- 

5. Os encargos decorrentes da transferência a efetivar, têm 

enquadramento nos instrumentos de gestão financeira do Município em 

vigor para o exercício de 2021, na rubrica orçamental 0501010101 – 

Subsídios – GEMC, de acordo com informação e cabimento em anexo. ---- 

6. Considerando que o referido diploma legal – Lei 50/2012, de 31 de 

agosto, na sua atual redação -, que determina a efetivação da aludida 

transferência de verba para reposição do equilíbrio de contas da GEMC, 

E.M, S.A, é omisso quanto ao órgão a quem compete a autorização para 

realização de tal despesa pública, entende, o Município, adotar o 

regime previsto no artº18, do DL 197/99, de 8 de junho, aplicável à 

realização de despesas públicas, no caso em concreto, alínea b), do 

nº 1, do artº18, do DL 197/99, de junho. ---------------------------- 
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III – Proposta: ----------------------------------------------------- 

Em face ao exposto, ao abrigo das disposições legais previstas na 

alínea b), do n.º 1, do artigo 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de junho, e no aludido artigo 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 

na sua atual redação, proponho ao órgão executivo municipal o seguinte: 

1. Que delibere tomar conhecimento do Relatório e Contas do exercício 

de 2020, da GEMC E.M., cujas demonstrações financeiras traduzem a 

expressão de um resultado líquido antes de impostos negativo de 

527.098,81; -------------------------------------------------------- 

2. Aprovar a reposição de equilíbrio das contas da GEMC, E.M., 

referentes ao exercício de 2020, no valor de 527.098,81€ (quinhentos 

e vinte e sete mil, noventa e oito euros e oitenta e um cêntimos), sob 

pena da sua relevância para o cômputo da dívida total do Município, 

e, em coerência, autorizar transferência financeira imediata, de tal 

montante, para esta empresa municipal. ------------------------------ 

3. Que a deliberação que venha a ser tomada sobre esta matéria seja 

encaminhada para a Chefe da DGF, a fim de que a mesma possa proceder 

à respetiva operacionalização, bem como levada ao conhecimento do 

órgão de gestão da GEMC. AE.M.. ------------------------------------- 

Chaves, 15 de fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

A vereadora, -------------------------------------------------------- 

(Paula Fernanda da Mota Chaves) ------------------------------------- 

Anexo: Relatório e Contas/2020 – GEMC, informação de cabimento e 

compromisso. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, sem a participação na 

votação, do Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro e do Senhor 

Vereador, Dr. Francisco António Chaves de Melo, em virtude dos mesmos 

se terem declarado impedidos e com a abstenção do Vereador, Arq. Carlos 

Augusto Castanheira Penas, e quatro votos a favor, dos restantes 

membros deste órgão, aprovar a proposta. Proceda-se em conformidade 

com o teor da mesma. Notifique-se. ---------------------------------- 

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

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

apreciação, usou da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, 

Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo apresentado a 

seguinte declaração de voto: ---------------------------------------- 

" O seu voto deve-se a ter sido um ano atípico, com uma drástica 

redução da atividade da empresa, nomeadamente com a suspensão do 

pagamento dos parquímetros e da atividade termal por causa da 

pandemia.” --------------------------------------------------------- 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS; - CRISTINA MARIA GUEDES 

COSTA SILVA. INFORMAÇÃO / PROPOSTA Nº22/DAG/2021. ------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Preliminares --------------------------------------------------- 
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1. Através dos requerimentos com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.ºs 656 e 819, do corrente ano, 

Cristina Maria Guedes Costa, na qualidade de filha de José Anes da 

Costa, veio invocar a prescrição dos valores em dívida nesta autarquia 

local, a título de consumos de água, e referentes aos anos de 2009 a 

2011. -------------------------------------------------------------- 

2. Sobre o pedido, acima referido, foi emitida, pela Divisão 

Ambiente, a Informação n.º 68, datada do pretérito dia 01/02/2021, 

documento onde são referidos os seguintes elementos, a saber: ------- 

a) As dívidas em causa referem-se aos anos de 2009 a 2011, inclusive, 

tendo a última das faturas, constantes na lista enunciada no mesmo 

documento, sido emitida no dia 15/03/2011; -------------------------- 

b) O valor total em dívida corresponde à quantia de 88,12€; ------ 

c)   Apenas três faturas se encontram em execução fiscal 

(079110317005091, 079110209000277 e 079110119002041). --------------- 

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

II - Do direito ----------------------------------------------------- 

1. A Lei n.º 23/96, de 26 de julho, alterada pelas Leis n.º 12/2008, 

de 26 de fevereiro e n.º 24/2008, de 2 de junho, consagrou um conjunto 

de regras a que deve obedecer a prestação de serviços públicos 

essenciais, com vista à proteção do utente. ------------------------- 

2. Ora, os serviços públicos abrangidos pelo retrocitado diploma 

legal são os serviços de fornecimento de água, de fornecimento de 

energia elétrica, de fornecimento de gás natural e gases de petróleo 

liquefeitos canalizados, de comunicações eletrónicas, serviços 

postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais e serviços 

de gestão de resíduos sólidos urbanos. ----------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 1, do art. 10º, da Lei n.º 23/96, 

de 26 de Julho e ulteriores alterações, a entidade que presta o serviço 

dispõe de um prazo de seis meses para exigir ao utente o pagamento do 

valor constante da respetiva fatura, sob pena de prescrição desse 

direito. ----------------------------------------------------------- 

4. Ou seja, caso se verifique a falta de pagamento voluntário das 

quantias constantes em determinada fatura, a entidade prestadora do 

serviço dispõe de seis meses, para realizar a propositura da respetiva 

ação ou injunção, em vista a ser ressarcida coercivamente do valor em 

dívida. ------------------------------------------------------------ 

5. Uma vez proposta a respetiva ação, em vista à execução coerciva 

dos valores em dívida, e citado o exequente, é interrompida a 

prescrição, como se verá a seguir. ---------------------------------- 

6. De facto, no caso do prestador de serviços se tratar de um 

Município, então a cobrança coerciva dos valores em dívida deverá 

seguir a forma de execução fiscal, cujo procedimento se encontra 

regulado no Código de Procedimento e Processo Tributário, conforme a 

conjugação do art. 179º, do Código de Procedimento Administrativo e 

do art. 10º, do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e ulteriores 

alterações. -------------------------------------------------------- 

7. Neste caso e porque se trata de tributos administrados por 

autarquias locais são estas as entidades competentes para o respetivo 

processo de execução fiscal, nos termos do n.º 1, do art. 7º, do 

Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e ulteriores alterações. --- 

8. Nos termos do disposto no artigo 49º, da Lei Geral Tributária, 

constituem factos interruptivos da prescrição, a citação, a 

reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão 

oficiosa da liquidação do tributo. --------------------------------- 

9. Também sobre esta matéria, o artigo 323º, do Código Civil, 

determina que a prescrição é interrompida pela citação ou notificação 
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judicial de qualquer ato que exprima, direta ou indiretamente, a 

intenção de exercer o direito, seja qual for o processo a que o ato 

pertence. ---------------------------------------------------------- 

10. Atenda-se, contudo, que nem o Código do Procedimento e Processo 

Tributário, nem a Lei Geral Tributária, definem regras relativamente 

aos efeitos interrupção da prescrição, pelo que deverão ser aplicadas 

as regras previstas no Código Civil sobre a matéria. -------------- 

11. Ora, o artigo 326º, do Código Civil, dispõe que a interrupção 

inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente, 

começando a correr novo prazo a partir do ato interruptivo, sem 

prejuízo do disposto nos n.ºs 1 e 3, do artigo 327º, do mesmo Código. 

12. Sendo certo que, de acordo com o disposto no n.º 1, do art. 48º, 

da Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 

de Dezembro e ulteriores alterações, após a instauração de processo 

de execução fiscal, o prazo de prescrição das dívidas correspondentes 

a estas prestações pecuniárias passa a ser de oito anos, a partir do 

final do ano em que se verificou o facto --------------------------- 

13. De acordo com o certificado de dívida enviado a estes serviços, 

as dívidas em cobrança referem-se a faturas emitidas nos anos de 2009, 

2010 e 2011, inclusive. -------------------------------------------- 

14. Aqui chegados, fácil se torna concluir que relativamente às 

dívidas constantes do certificado de dívida, supra referido, e 

independentemente do cumprimento, ou não, do prazo de seis meses para 

a cobrança coerciva, foi ultrapassado o prazo de 8 anos desde a emissão 

das faturas que titulavam as quantias, pelo que as mesmas se devem 

considerar prescritas.  --------------------------------------------- 

15. Ora, verificando-se a prescrição das dívidas em causa, as mesmas 

consideram-se extintas, pelo que não é possível a esta Autarquia Local 

exigir o seu pagamento. -------------------------------------------- 

III – Da proposta -------------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----------------- 

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

órgão executivo municipal, em vista à tomada de deliberação 

consubstanciada na declaração de prescrição das dívidas tituladas 

pelas faturas identificadas no certificado de dívida em anexo à 

presente Informação, em virtude de terem decorrido mais de 8 anos 

sobre os factos que deram origem às mesmas, nos termos e para os 

efeitos do disposto no n.º 1, do art. 48º, da Lei Geral Tributária, 

aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro e ulteriores 

alterações; -------------------------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverão os interessados, leia-se, a 

requerente e o titular do contrato de fornecimento, ser notificados, 

nos termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

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

c) Deverá, ainda, ser dado conhecimento do teor da deliberação que 

vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão executivo 

municipal, aos serviços municipais responsáveis pela condução de 

processos de execução fiscal em curso nesta Autarquia Local, bem como 

à Divisão Ambiente; ------------------------------------------------- 

d) De imediato, envio do presente assunto para o gabinete do 

Vereador responsável pela respetiva área de intervenção municipal, 

Eng.º Víctor Santos. ----------------------------------------------- 

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

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

Chaves, 8 de fevereiro de 2021. ------------------------------------    

O Técnico Superior Jurista ----------------------------------------- 
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(Dr. Marcos Barroco) ----------------------------------------------- 

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

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

NEGREIRO DE 2021/02/09 --------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

aplicáveis, sendo de adotar a estratégia contida no ponto III. À 

consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz. --------------------

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CAMARA, DR. NUNO VAZ DE 09/02/2021. ------- 

A 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. --------------------------------------------- 

 

 

2. EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS; - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SÁ 

TAQUEIRO. INF. PROPOSTA 23/DAG/21. ---------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

4. Através do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 17857, de 2 de dezembro de 

2020, a empresa Triservice, Gestão e Administração de Condomínios, na 

qualidade de representante legal do Condomínio Ed. Sá Taqueiro, veio 

invocar a prescrição dos valores em dívida nesta autarquia local, a 

título de consumos de água, e referentes aos anos de 2009 a 2011.---- 

5. Sobre o pedido, acima referido, foi emitida, pela Divisão 

Ambiente, a Informação n.º 67, datada do pretérito dia 01/02/2021, 

documento onde são referidos os seguintes elementos, a saber: ------ 

d) As dívidas em causa referem-se aos anos de 2009 a 2011, inclusive, 

tendo a última das faturas, constantes na lista enunciada no mesmo 

documento, sido emitida no dia 7/04/2011; -------------------------- 

e) O valor total em dívida corresponde à quantia de 118,06€; ----- 

f)   Apenas três faturas se encontram em execução fiscal 

(079110317001091, 079110212000093 e 079110118002583). --------------- 

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

II - Do direito ----------------------------------------------------- 

16. A Lei n.º 23/96, de 26 de julho, alterada pelas Leis n.º 12/2008, 

de 26 de fevereiro e n.º 24/2008, de 2 de junho, consagrou um conjunto 

de regras a que deve obedecer a prestação de serviços públicos 

essenciais, com vista à proteção do utente. ------------------------- 

17. Ora, os serviços públicos abrangidos pelo retrocitado diploma 

legal são os serviços de fornecimento de água, de fornecimento de 

energia elétrica, de fornecimento de gás natural e gases de petróleo 

liquefeitos canalizados, de comunicações eletrónicas, serviços 

postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais e serviços 

de gestão de resíduos sólidos urbanos. ------------------------------ 

18. De acordo com o disposto no n.º 1, do art. 10º, da Lei n.º 23/96, 

de 26 de Julho e ulteriores alterações, a entidade que presta o serviço 

dispõe de um prazo de seis meses para exigir ao utente o pagamento do 

valor constante da respetiva fatura, sob pena de prescrição desse 

direito. ----------------------------------------------------------- 

19. Ou seja, caso se verifique a falta de pagamento voluntário das 

quantias constantes em determinada fatura, a entidade prestadora do 

serviço dispõe de seis meses, para realizar a propositura da respetiva 

ação ou injunção, em vista a ser ressarcida coercivamente do valor em 

dívida. ------------------------------------------------------------ 
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20. Uma vez proposta a respetiva ação, em vista à execução coerciva 

dos valores em dívida, e citado o exequente, é interrompida a 

prescrição, como se verá a seguir. --------------------------------- 

21. De facto, no caso do prestador de serviços se tratar de um 

Município, então a cobrança coerciva dos valores em dívida deverá 

seguir a forma de execução fiscal, cujo procedimento se encontra 

regulado no Código de Procedimento e Processo Tributário, conforme a 

conjugação do art. 179º, do Código de Procedimento Administrativo e 

do art. 10º, do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e ulteriores 

alterações. -------------------------------------------------------- 

22. Neste caso e porque se trata de tributos administrados por 

autarquias locais são estas as entidades competentes para o respetivo 

processo de execução fiscal, nos termos do n.º 1, do art. 7º, do 

Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e ulteriores alterações. 

23. Nos termos do disposto no artigo 49º, da Lei Geral Tributária, 

constituem factos interruptivos da prescrição, a citação, a 

reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão 

oficiosa da liquidação do tributo. --------------------------------- 

24. Também sobre esta matéria, o artigo 323º, do Código Civil, 

determina que a prescrição é interrompida pela citação ou notificação 

judicial de qualquer ato que exprima, direta ou indiretamente, a 

intenção de exercer o direito, seja qual for o processo a que o ato 

pertence. ---------------------------------------------------------- 

25. Atenda-se, contudo, que nem o Código do Procedimento e Processo 

Tributário, nem a Lei Geral Tributária, definem regras relativamente 

aos efeitos interrupção da prescrição, pelo que deverão ser aplicadas 

as regras previstas no Código Civil sobre a matéria. ---------------- 

26. Ora, o artigo 326º, do Código Civil, dispõe que a interrupção 

inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente, 

começando a correr novo prazo a partir do ato interruptivo, sem 

prejuízo do disposto nos n.ºs 1 e 3, do artigo 327º, do mesmo Código. 

27. Sendo certo que, de acordo com o disposto no n.º 1, do art. 48º, 

da Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 

de Dezembro e ulteriores alterações, após a instauração de processo 

de execução fiscal, o prazo de prescrição das dívidas correspondentes 

a estas prestações pecuniárias passa a ser de oito anos, a partir do 

final do ano em que se verificou o facto --------------------------- 

28. De acordo com o certificado de dívida enviado a estes serviços, 

as dívidas em cobrança referem-se a faturas emitidas nos anos de 2009, 

2010 e 2011, inclusive. -------------------------------------------- 

29. Aqui chegados, fácil se torna concluir que relativamente às 

dívidas constantes do certificado de dívida, supra referido, e 

independentemente do cumprimento, ou não, do prazo de seis meses para 

a cobrança coerciva, foi ultrapassado o prazo de 8 anos desde a emissão 

das faturas que titulavam as quantias, pelo que as mesmas se devem 

considerar prescritas.  -------------------------------------------- 

30. Ora, verificando-se a prescrição das dívidas em causa, as mesmas 

consideram-se extintas, pelo que não é possível a esta Autarquia Local 

exigir o seu pagamento. -------------------------------------------- 

III – Da proposta -------------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----------------- 

e) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião do 

órgão executivo municipal, em vista à tomada de deliberação 

consubstanciada na declaração de prescrição das dívidas tituladas 

pelas faturas identificadas no certificado de dívida em anexo à 

presente Informação, em virtude de terem decorrido mais de 8 anos 
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sobre os factos que deram origem às mesmas, nos termos e para os 

efeitos do disposto no n.º 1, do art. 48º, da Lei Geral Tributária, 

aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro e ulteriores 

alterações; -------------------------------------------------------- 

f) Alcançado tal desiderato, deverão os interessados, leia-se, a 

requerente e o titular do contrato de fornecimento, ser notificados, 

nos termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

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

g) Deverá, ainda, ser dado conhecimento do teor da deliberação que 

vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão executivo 

municipal, aos serviços municipais responsáveis pela condução de 

processos de execução fiscal em curso nesta Autarquia Local, bem como 

à Divisão Ambiente; ------------------------------------------------ 

h) De imediato, envio do presente assunto para o gabinete do 

Vereador responsável pela respetiva área de intervenção municipal, 

Eng.º Víctor Santos. ----------------------------------------------- 

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

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

Chaves, 8 de fevereiro de 2021. -------------------------------------     

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

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

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

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

NEGREIRO DE 2021/02/09 --------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

aplicáveis, sendo de adotar a estratégia contida no ponto III. À 

consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz. --------------------

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CAMARA, DR. NUNO VAZ DE 09/02/2021 -------- 

A 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. --------------------------------------------- 

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº12/2019. PRORROGAÇÃO INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

/DEAS/SHSDPC /Nº31/2021. -------------------------------------------- 

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 2021.02.01. ------------------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. ---------------------------------------------- 

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

03.02.2021 --------–------------------------------------------------ 

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. --------------------------------------------- 
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2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO 04/2021INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº38/ 

2021. -------------------------------------------------------------- 

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 2021.02.03. ------------------------------------------------------  

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 

10.02.2021 --------–------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

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

Aquando da apresentação deste assunto, o Vereador do Partido Social 

Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, deu 

conhecimento, ao Senhor Presidente da Câmara, que faz parte dos órgãos 

sociais – Conselho Fiscal - da Associação “Grupo Desportivo de Chaves”, 

declarando-se impedido de participar na sua discussão e votação. ---- 

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

 

 

1. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO GRUPO 

DESPORTIVO DE CHAVES DESTINADA À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE CARACTER 

DESPORTIVO. CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

DE 2021, (ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021). PROPOSTA Nº 7/GAP/21. -------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. A coletividade desportiva, cultural e recreativa GRUPO DESPORTIVO 

DE CHAVES, NIPC 500131058, com sede na cidade e concelho de Chaves, 

entidade com estatuto de utilidade pública, apresentou uma candidatura 

a apoio financeiro para as atividades desportivas a desenvolver na 

época desportiva de 2020/2021, em montante próximo ao do ano anterior.- 

2. O Grupo Desportivo de Chaves tem por fim estatutário desenvolver 

a educação física e o desporto, promovendo a sua prática e expansão, 

visando a formação de jovens atletas, independentemente da sua 

naturalidade, nacionalidade, raça ou religião, proporcionando-lhes a 

aprendizagem de uma modalidade desportiva e incutindo-lhes o gosto 

pela prática da atividade física, pela manutenção de hábitos de vida 

saudável e pelo exercício de uma cidadania ativa, contribuindo para a 

sua integração social. ---------------------------------------------- 

3. O Grupo Desportivo de Chaves fundamenta a sua candidatura ao apoio 

financeiro, para a execução do plano de atividades, da época desportiva 

2020/2021, centrado na organização de diversas equipas e prática de 

diversas modalidades desportivas amadoras, por jovens atletas, quer 
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ao nível da formação, quer ao nível da competição, bem como no apoio 

para a manutenção e melhoramento das infra-estruturas desportivas, 

alegando que, pese embora procure o equilíbrio financeiro, as receitas 

geradas ainda são insuficientes para suportar todas as despesas. ---- 

4. A atividade física e o desporto assumem um papel fundamental no 

processo de reabilitação, promoção e inclusão social, quer no domínio 

motor, quer no domínio cognitivo, afetivo-social e psicológico. ----- 

5. Nos termos do disposto no nº1, do Artigo 6º da Lei nº 5/2007, de 

16 de janeiro – Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto – no 

âmbito da estratégia de generalização da prática da atividade física 

e desportiva dos portugueses, incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas 

e às autarquias locais, a promoção e a generalização da atividade 

física, enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição 

física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos. --------------- 

6. Os municípios dispõem de atribuições na promoção e salvaguarda 

dos interesses próprios das respetivas populações, competindo à Câmara 

Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

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

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

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

7. A atribuição, por parte do Estado, das regiões autónomas ou das 

autarquias locais, diretamente ou através de organismos dependentes, 

de apoios financeiros, materiais e logísticos, bem como de patrocínios 

desportivos, deve ser titulada mediante a celebração de contrato-

programa de desenvolvimento desportivo, nos termos previstos no 

Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro – Regime Jurídico dos 

Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo -. ----------------- 

8. Para efeitos do disposto no nº 1, do Artigo 290 – A, do CCP, é 

designado como gestor do contrato o Chefe de Divisão da Juventude e 

Desporto, José Maciel Rua Duque, competindo-lhe em traços gerais, 

acompanhar permanentemente a boa execução do contrato programa. ----- 

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

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e ao abrigo do 

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

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

e nas disposições combinadas previstas nos artigos 6º, 8º, 46º e 47º, 

todos da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro - Lei de Bases da Atividade 

Física e do Desporto -, e no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro 

– Regime Jurídico dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 

-, tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário que adote 

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

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

contrato-programa com a coletividade desportiva GRUPO DESPORTIVO DE 

CHAVES, NIPC 500 131 058, com sede na cidade e concelho de Chaves, 

entidade com estatuto de utilidade pública, titulando a 

comparticipação financeira das atividades físicas desportivas e 

competitivas, a realizar na época desportiva 2020/2021,  no valor 

global de €319.124,25, concretizando os objetivos constantes do 

contrato-programa, assim discriminado: ------------------------------ 

i) Comparticipação financeira de natureza pecuniária 

(desenvolvimento do programa de atividades desportivas) - €179 100,00; 

ii) Assunção de encargos associados ao funcionamento do parque 

desportivo e utilização do pavilhão desportivo municipal - 

€140.124,25; ------------------------------------------------------- 
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b) Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo contrato-programa 

de desenvolvimento desportivo, cujo teor se dá por integramente 

reproduzido; ------------------------------------------------------- 

c) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 

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

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

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

ii) Dar publicitação ao contrato-programa, em inteiro cumprimento do 

estipulado no Artigo 27º do Decreto-Lei nº 273/2009; ---------------- 

iii) Dar conhecimento à entidade interessada do teor da decisão 

tomada; ------------------------------------------------------------ 

d) A presente proposta tem cobertura na rubrica orçamental 

04.07.01.02. ------------------------------------------------------- 

Chaves, 02 de fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

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

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

Anexos: ------------------------------------------------------------ 

- Plano de Atividades para a época desportiva 2020/2021; ------------ 

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

- Relatório de execução do contrato-programa de 2020; --------------- 

- Relatório de atividades época 2019/2020 e Certificação legal de 

contas; ------------------------------------------------------------ 

- Ata de tomada de posse dos órgãos sociais; ------------------------ 

- Declaração tributária e da segurança social; ---------------------- 

- Declaração do Registo Central de Beneficiário Efetivo; ------------ 

- Minuta do Contrato Programa; -------------------------------------- 

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

MINUTA CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO -------------- 

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

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

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

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

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

em Chaves, e poderes para o ato conferidos por deliberação camarária 

de … de …… de 2021; ------------------------------------------------- 

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

Segundo: GRUPO DESPORTIVO DE CHAVES, com o NIPC 500131058, com sede 

no Estádio Municipal Engenheiro Branco Teixeira, Avenida do Estádio, 

em Chaves, neste ato legalmente representado pelo Presidente da 

Direção, Bruno Miguel Esteves Carvalho, titular do Cartão de Cidadão 

nº 11263642 0ZZ9, válido até 14/03/2022, com poderes para o ato 

conferidos por deliberação da Assembleia Geral do Grupo Desportivo de 

Chaves, de 27 de setembro de maio de 2019 e Ata n.º…../20… de …de…de 

2021 da Direção do Grupo Desportivo de Chaves. ---------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária de __/__/2021, foi 

aprovada a Proposta nº 7/GAP/2021, consubstanciada na atribuição de 

comparticipação financeira, referente ao ano económico de 2021; ----- 

Nos termos do disposto nos Artigos 6º, 8º, 46º e 47º, todos da Lei nº 

5/2007, de 16 de janeiro (Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao associativismo 

desportivo e com o regime dos contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo previsto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro, em 

conjugação com o disposto na alínea f), do nº2, do artigo 23º, e na 

alínea u) do nº1 do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, é celebrado o presente Contrato-Programa de 
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Desenvolvimento Desportivo, o qual se rege de acordo com o disposto 

nas cláusulas seguintes: -------------------------------------------- 

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

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

1. Constitui objeto do presente contrato o apoio financeiro – Apoio 

ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento da Prática Desportiva, que o Grupo Desportivo de 

Chaves apresentou e este Município, referente ao ano de 2021, na 

prática de atividades desportivas, recreativas e de convívio social, 

ao nível da formação de crianças e jovens, cujo Plano de Atividades 

se anexa a este contrato-programa. ---------------------------------- 

2. O apoio concedido abrange, ainda, a manutenção e melhoramento das 

infra-estruturas desportivas e utilização do pavilhão desportivo 

municipal.  --------------------------------------------------------- 

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

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

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no ano de 2021. ----------------------------- 

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

(Comparticipação financeira) ---------------------------------------- 

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

pelo Município de Chaves ao Grupo Desportivo de Chaves é de 179 100,00 

€ (cento e setenta e nove mil e cem euros), nos termos do Programa de 

Atividades, oportunamente apresentado. ------------------------------ 

2. A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

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

a) €39 100,00, na data de assinatura do presente Contrato-Programa; - 

b) €35 000,00, durante o mês de abril de 2021; ---------------------- 

c) €35 000,00, durante o mês de maio de 2021; ----------------------- 

d) €35 000,00, durante o mês de junho de 2021; ---------------------- 

e) €35 000,00, durante o mês de julho de 2021, sendo suportada pela 

rubrica orçamental 04.07.01.02, correspondendo ao presente encargo o 

Compromisso nº ______ extraído do sistema informático de apoio à 

execução orçamental.------------------------------------------------ 

3. O primeiro outorgante concede, também, apoio ao segundo outorgante, 

mediante a assunção dos encargos associados ao consumo de energia 

elétrica, consumo de água, consumo de gás natural, uso de horas no 

pavilhão municipal e isenção de publicidade no pavilhão municipal, com 

um valor calculado correspondente à quantia total de 140.124.25€/ano 

(cento e quarenta mil, cento e vinte e quatro euros e vinte e cinco 

cêntimos), a seguir discriminada: ----------------------------------- 

- Consumo de energia elétrica: 55.000,00 €; ------------------------- 

- Consumo de água: 62.000,00 €; ------------------------------------- 

- Consumo de gás natural: 12.500,00 €; ------------------------------ 

- Abastecimento de água campo de treinos: 8.500,00 € ---------------- 

- Uso de horas do pavilhão municipal: 585,00 €; --------------------- 

- Isenção de publicidade no pavilhão municipal: 1.439,25 €. --------- 

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

(Disponibilização financeira) --------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao Grupo 

Desportivo de Chaves será liquidada através de transferência bancária 

para o IBAN: _____________________________ -------------------------- 

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

(Obrigação de certificação das contas) ----------------------------- 

1. O Grupo Desportivo de Chaves deve fazer certificar as suas contas 

por revisor oficial de contas ou por sociedade revisora de contas nos 
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termos do disposto no nº 1, do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009, 

de 1 de outubro.  --------------------------------------------------- 

2. O Grupo Desportivo de Chaves, para efeitos do disposto no nº2, do 

artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro, deve possuir a 

sua contabilidade organizada por centro de custos que evidenciem os 

gastos e rendimentos por contrato-programa. ------------------------- 

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

(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) ---------- 

O não cumprimento pelo Grupo Desportivo de Chaves do princípio da 

igualdade de oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, 

das determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 

Conselho Nacional do Desporto (CND) e, de um modo geral, da legislação 

relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao 

desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas 

as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, 

implicará o cancelamento da comparticipação financeira. ------------- 

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

(Gestão do Contrato) ------------------------------------------------ 

Para efeitos do disposto no nº 1, do Artigo 290 – A, do CCP, foi 

designado como gestor do contrato o Chefe de Divisão da Juventude e 

Desporto, José Maciel Rua Duque, por deliberação de ________, 

competindo-lhe em traços gerais, acompanhar permanentemente a boa 

execução do contrato programa. -------------------------------------- 

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

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

O presente contrato produz efeitos no ano de 2021. ------------------ 

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

(Entrada em vigor) -------------------------------------------------- 

O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 

na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no nº1, 

do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. --------- 

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

(Publicação) ------------------------------------------------------- 

Nos termos do nº1, do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de 

outubro, este contrato-programa será publicado na página eletrónica e 

ou no boletim municipal desta autarquia. ---------------------------- 

Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------- 

Chaves, ____ de _________________ de 2021 --------------------------- 

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

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

O Presidente da Direção do Grupo Desportivo de Chaves, -------------- 

Bruno Carvalho ------------------------------------------------------ 

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Registo Central do Beneficiário Efetivo; -------------------------- 

- Relatório de execução do contrato programa de 2020; --------------- 

- Plano Anual de Atividades da época 2020/2021; --------------------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

Social e finanças; -------------------------------------------------- 

- Cópia dos Estatutos; ---------------------------------------------- 

- Ata da tomada de posse dos corpos sociais; ------------------------ 

- Ata da Direção a aprovar a minuta --------------------------------- 
1 Aplicável apenas quando os apoios concedidos sejam superiores a € 50 

000,00, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009. ------- 

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

proposta, sem a participação na votação, do Vereador do Partido Social 

Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, em virtude 

do mesmo se ter declarado impedido. Proceda-se em conformidade com o 

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, NUNO VAZ. --------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 3. --– 

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

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 4. --– 

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

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

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

 

 

3.3. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO DE DOIS EDIFÍCIOS DESTINADOS A 

ARMAZÉM E MUDANÇA PARA USO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS – LUGAR DA LAMA 

GRANDE – BUSTELO – ANABELA ESTEVES CABELEIRA MONTEIRO – PROCESSO Nº 

493/08 – INFORMAÇÃO Nº 174/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA, BRANCA GIL 

FERREIRA, DATADA DE 28/01/2021. ------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1- INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1- Através dos requerimentos n.º 2521/20, referente ao processo n.º 

493/08, a Sr.ª Anabela Esteves Cabeleira Monteiro e o Sr.º Manuel 

Cabeleira Monteiro na qualidade de proprietários, apresentam um 

pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, na legalização das obras de alteração2, 

                                                           
2 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 
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da fração “B”, de dois edifícios destinados a “armazém”, com alvará 

de obras de construção n.º 09/09. Pretende ainda a mudança de uso da 

fração, para comércio e /ou serviços, sito, no lugar da Lama Grande, 

freguesia de Bustelo no concelho de Chaves. ------------------------ 

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

apresentada, o prédio urbano, tem a área total de 2.875,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 660-P e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 692/19990727, da freguesia de Bustelo. ---- 

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

2.1- Alvará de Obras de Construção n.º 09/09, para “construção de um 

armazém, com a área de 696,00 m2”; ---------------------------------- 

  2.2- Propriedade horizontal, com a constituição de duas frações “A” e 

“B”, conforme processo administrativo N.º 493/08; ------------------- 

2.3- Alvará de Autorização de Utilização N.º 239/09, para as frações 

“A” e “B”, destinadas a “Armazém”; --------------------------------- 

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

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; ---------------------  

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

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

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

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

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

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

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

- 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; ------ 

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

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

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

  - Relatório do projeto de abastecimento de água e drenagem de águas 

residuais e respetivo termo de responsabilidade; -------------------- 

- Relatório do projeto de arranjos exteriores e respetivo termo de 

responsabilidade; -------------------------------------------------- 

- Relatório do projeto de estabilidade e respetivo termo de 

responsabilidade; -------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade da verificação acústica; ----------------   

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

  - Termo de responsabilidade de verificação acústica; ---------------- 

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

  - Fatura do telefone; ----------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) ------ 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º- A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento 

de legalização de obras de alteração. ------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

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

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em dois espaços distintos: 

espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – 

Outros Aglomerados e em espaço de classe 4, espaços agrícolas e 

florestais, categoria 4.3 - espaços agroflorestais e na subcategoria 

4.3.A – espaços Agroflorestais comuns. ------------------------------ 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- A requerente pretende a legalização das obras de alteração da 

fração “B”, de um edifício com duas frações, destinado a armazém, de 

r/chão, com a área bruta de construção de 349,00 m2. As alterações na 

fração, são ao nível da funcionalidade do espaço interior, 

designadamente, a criação de divisões, necessárias ao novo uso que se 

pretende desenvolver, para “comércio e/ou serviços”. ---------------- 

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 2021-01-20, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”03/2021”, 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 

“B”, objeto de pedido de legalização das obras de alteração, pese 

embora, haja a necessidade, de criar ventilação na instalação 

sanitária e colocar um guarda-corpos no mezanino. Estas 

desconformidades, foram comunicadas ao representante da 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- Para além da legalização das obras de alteração da fração, a 

requerente pretende ainda, uma mudança de uso do imóvel, de armazém, 

para comércio/serviços. Face ao uso pretendido para o imóvel, 

destinado a comércio/serviços, há a referir, que se enquadra no 

disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e 

Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

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

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. --------------------------- 

5.5 - Face à tipologia do imóvel previsto (comércio e serviços) e à 

área bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado 

na alínea d), do n.º 3, do art.º 12.º, da Alteração e Republicação do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

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

Aviso n.º 5233/2018, uma vez que pode contemplar, no interior do seu 

prédio, área suficiente para 7 lugares de estacionamento automóvel, 

previstos naquela norma regulamentar. ------------------------------- 

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

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

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

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

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

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- Não há lugar ao pagamento de taxas de infraestruturas 

urbanísticas, pelo facto de não haver, aumento da área bruta de 

construção preexistente. -------------------------------------------- 

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

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

pela realização, desta operação urbanística correspondem ao valor de 

55,70 euros. -------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 55,70 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 fração “B” do edifício se encontra, em 

razoável estado de conservação, e, em certa medida, integra-se no meio 

em que se insere; --------------------------------------------------- 

8.2- Considerando, que as alterações a legalizar, não alteram os 

parâmetros urbanísticos licenciados ao abrigo do alvará de obras de 

construção n.º 09/09, uma vez que as obras a legalizar incidem, em 

alterações interiores, mantendo o imóvel, a altura da edificação, área 

de implantação, a área de construção e alinhamentos licenciados. ----  

8.3 – O edifício é servido por arruamento público pavimentado a 

betuminoso e possui ligação á rede pública de água e esgotos. ------- 

8.4- O uso pretendido para a fração do edifício, para, “comércio e/ou 

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. -- 

8.5- Da vistoria realizada prévia, para efeitos de legalização de 

construção, resultou parecer, no sentido de não haver necessidade de 

obras de correção e/ou adaptação na fração “B”, pelo que, o titulo a 

emitir será o Alvará de autorização de utilização, conforme previsto 

no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --------------------------------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

  9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A do RJUE e artigo 

73.º- C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ----------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

nos seguintes termos: ----------------------------------------------- 

b.1) Deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no presente 

projeto; ----------------------------------------------------------- 

b.2) Reconhecer que a mudança de uso da fração ”B” do edifício de 

armazém, para “comércio/serviços”, cumpre as disposições legais e 

regulamentares; ---------------------------------------------------- 
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b.3) Uma vez que da vistoria, não resulta a necessidade de se efetuarem 

obras de correção e/ou adaptação na fração do edifício, a Câmara 

Municipal, reconheça que se encontram preenchidos os requisitos legais 

que permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização 

do imóvel nos moldes atualmente pretendidos; ------------------------ 

      c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de alteração, da fração “B” do edifício, 

destinado a “comércio e/ou serviços”, o interessado deverá, nos termos 

do preceituado no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal 

de Urbanização e da Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, 

a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, instruído 

de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar. ------------------------------------------------------ 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

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

Áreas (m2): --------------------------------------------------------- 

- Fração “B”, sem aumento de área; --------------------------------- 

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)       

Art.76, 

n.º6 Vistoria 
 55,70 € 55,70 € 

  TOTAL      

     

55,70€ 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………………………………………∑ 55,70 € ------------------  

Chaves, 28 de Janeiro de 2021 --------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 29/01/2021 

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 SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 29/01/2021    ------------------------------ 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO E 

SERVIÇOS – RUA JOAQUIM MAZARÉM – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA 

CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – ANTÓNIO JOSÉ ROCHA PEREIRA COELHO – PROCESSO 

Nº 735/20 – INFORMAÇÃO Nº 216/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA BRANCA GIL 

FERREIRA, DATADA DE 05/01/2021. ------------------------------------- 

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 2038/20, referente ao processo n.º 

735/20, o Sr.º António José da Rocha Pereira Coelho, na qualidade de 
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proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de ampliação3 de um edifício de habitação e serviços, com 

alvará de licença n.º 323/88 e 203/93, sito, na rua Joaquim Mazarém, 

União das freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge no concelho de 

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

1.2- De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, o prédio urbano 

tem a área total 335,10 m2, está inscrito na matriz urbana com o n.º 

p2546, da União das freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge. --- 

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

2.1- Licença para obras n.º 323/88, para “legalização de um r7chão e 

construção de um andar, com a área total de 275,00 m2”. ------------- 

2.2- Licença para obras n.º 203/93, para “instalação comercial de um 

Snack/Bar e minimercado, com a área adicional de 28,80 m2”. --------- 

2.3- Alvará de Licença de Utilização para estabelecimento de 

“Restauração e Bebidas”. -------------------------------------------- 

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

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de 

Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

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

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

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e do coordenador, quanto ao cumprimento das normas legais 

e regulamentares aplicáveis; ----------------------------------------  

- Declaração do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de caráter profissional; ------------------------------------ 

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

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

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

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

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

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

Municipal, com a indicação precisa do local da obra; ---------------- 

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade; --- 

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

- Planta de implantação à escala de 1: 200; ------------------------- 

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

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

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

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

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

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

 - Fotografias; ------------------------------------------------------  

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

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

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

- Fatura do telefone; ----------------------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

-Termo de responsabilidade de isenção do projeto acústico; --------- 

                                                           
3 «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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- Termo de responsabilidade do cumprimento do projeto de estabilidade; 

- Termo de responsabilidade do cumprimento do projeto de abastecimento 

de água, águas residuais e pluviais; -------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento 

de legalização de obras de ampliação de um edifício de habitação e 

comércio. ---------------------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

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

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ------------ 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação (doravante designado RMUE). 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO -------------------------- 

  5.1- O presente pedido diz respeito, à legalização das obras de 

ampliação de um edifício de habitação, comércio/serviços, com a área 

bruta de construção de 381,10 m2. Existe um aumento de área de 77,30 

m2, relativamente á construção licenciada ao abrigo da licença de 

construção n.º 323/88 e 203/93. ------------------------------------- 

  5.2-Para além da legalização das obras, levadas a efeito sem os 

necessários atos administrativos de controlo prévio, pretende ainda, 

acrescentar o uso de comércio no r/chão, passando o imóvel a destinar-

se a comércio, serviços e habitação. -------------------------------- 

5.3 - 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 2020-11-05, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”35/2020”,cujo teor foi dado a conhecer ao requerente, através da 

Informação/Proposta n.º 1926/SCOU/2020, sob a qual recaiu despacho 

superior datado de 2020-11-11. -------------------------------------- 

5.4 - 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, algumas correções 

ao projeto apresentado, ventilação das instalações sanitárias e 

retirar a cobertura em amianto, na área contígua á garagem do imóvel, 

no alçado lateral direito do imóvel. -------------------------------- 

5.5- O requerente apresenta sob requerimento n.º 49/21, datado de 06 

de Janeiro de 2021, fotografias elucidativas, de ter levado a efeito, 

as obras de correção referenciadas em vistoria técnica e vertidas no 

“Auto de Vistoria n.º ”35/2020”, designadamente, ventilação das 

instalações sanitárias. Relativamente á retirada da cobertura em 

amianto, na área contígua á garagem do imóvel, no alçado lateral 

direito, o requerente, refere que, face á situação pandémica que o 

país atravessa, ainda não foi possível o empreiteiro realizar os 

trabalhos, sendo certo que, irá realizar estes trabalhos mais tarde e 

conforme a disponibilidade e a situação o permita. ------------------  

5.6- 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. ---------------------- 

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

uma altura de 8,70 metros, respeita a “moda da cércea”, pelo facto de 
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se constatar, que é está a cércea, que apresenta maior extensão ao 

longo da frente urbana, em que o prédio se insere. ----------------- 

5.8- A edificação destina-se, “habitação (1 fogo), comércio e/ou 

serviços”, o que se enquadra no disposto na alínea a), do n.º 2, do 

artigo 7.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

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

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços 

de classe 1 possuem já ou estão vocacionados para a utilização e 

ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou 

mista. ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

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

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

7.1-De acordo com o n.º 4, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, 

a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 

132,96 euros. ------------------------------------------------------- 

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

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

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

310,79 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 443,75 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I. ----------------------------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com alguma 

naturalidade no meio em que se insere. ------------------------------ 

8.2- A presente operação urbanística, consubstanciada, na construção 

de um edifício destinado “habitação unifamiliar”, compagina-se com os 

afastamentos existentes e a manter na envolvente imediata, os 

alinhamentos e recuos à via pública com a qual confronta e a moda da 

cércea. Neste sentido, pode -se concluir que projeto em causa respeita 

as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos no artigo 19.º 

da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

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

de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ------------------- 

8.3 - A edificação é servida por arruamento público, pavimentado a 

betuminoso e possui ligação á rede pública de água e esgotos. ------- 

8.4- O uso pretendido para, habitação unifamiliar, respeita o disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 

76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe 

que, os espaços de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e 

ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou 

mista. ------------------------------------------------------------- 

8.5- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa 

ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação 

excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma 

operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não 

é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à 

apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa 
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ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a 

celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida 

a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor 

opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade, 

embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo 

urbanístico em causa, tendente a legalização da construção. --------- 

8.6- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que 

vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando 

a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as 

seguintes prescrições: ---------------------------------------------- 

8.6.1 - A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros; ------------------------------------------------------- 

8.6.2 - Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada; --------- 

8.7- Considerando, 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 

nos seguintes termos: ----------------------------------------------- 

     b.1) Deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no presente 

projeto; ----------------------------------------------------------- 

b.2) Reconhecer, que o acrescento do uso, de “comércio”, no r/chão do 

edifício, cumpre as disposições legais e regulamentares; ------------ 

     b.3) Uma vez que, foram realizadas as correções, elencadas na vistoria 

realizada ao imóvel e não havendo necessidade, de se efetuarem obras 

de correção e/ou adaptação no edifício,  que a Câmara Municipal, 

reconheça que se encontram preenchidos os requisitos legais que 

permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização 

do imóvel nos moldes atualmente pretendidos; ------------------------ 

     c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação do edifício destinado a “habitação, 

comércio/serviços”, o interessado deverá, nos termos do preceituado 

no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização 

e da Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do 

respetivo alvará de autorização de alteração 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 77,30 m2; ----------------------- 

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

QUADRO III           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,27 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 1 0,20 0,20   

 - Lancil (Granito) 0 0,39 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 1 0,19 0,19   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,29 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,27 0,27   

REDE DE ESGOTOS   1 0,38 0,38   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 0,52 0,52   

            

  C - Custo das obras existentes na via 

pública     1,72     

  A - área bruta da obra a realizar 

(ampliação)     77,3 m2 

            

  

Ampliação de edifícios de habitação, 

comércio, serviços e indústria         

   - n.º 4 do artigo 25.º          

  T = C x A   T = 132,96   € 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas   ------------------------------ 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE 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 
77,30 m2 3,30 € 255,09 € 

Art.76, n.º6 Vistoria  55,70€ 55,70 € 

  TOTAL      310,79 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 132,96 € + 310,79 € = 443,75 € ---- 

Chaves, 05 de Janeiro de 2021 ------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 05/02/2021 

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 SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 08/02/2021    ------------------------------- 

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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3.5. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E 

ANEXO – LUGAR DE POÇAS – SANJURGE – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA 

CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – DAVID ALCINO RUA DE MORAIS – PROCESSO Nº 

829/20 – INFORMAÇÃO Nº 214/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA BRANCA GIL 

FERREIRA, DATADA DE 05/02/2021. ------------------------------------- 

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 2583/20/20, referente ao processo n.º 

829/20, o Sr.º David Alcino Rua de Morais e outros, apresenta 

elementos, relativos a um pedido, com vista à aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização das obras 

de construção4, de uma habitação unifamiliar e anexo, sito, no lugar 

de Poças - Sanjurge, União das freguesias de Santa Cruz/Trindade e 

Sanjurge no concelho de Chaves. ------------------------------------- 

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

apresentada, o prédio urbano, tem a área total 214,00 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 2265 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 513//19961126, da freguesia de Sanjurge. ------------------ 

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

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

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

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

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

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de consulta à escala 1:10.000; ----------------------------- 

- Planta de consulta à escala 1:1.000; ------------------------------ 

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

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de caráter profissional; ----------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

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

- Quadro de áreas; -------------------------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------- 

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

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

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

- Planta de implantação à escala de 1: 200; ------------------------- 

- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 200; ----------------- 

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

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

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

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

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

                                                           
4 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; 
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- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra; ----------- 

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

- Fatura do telefone; ----------------------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

- Desenho de alterações: -------------------------------------------- 

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

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; --- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acondicionamento 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

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

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

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

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

   4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

 4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras de construção de uma habitação unifamiliar e anexo. ------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

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

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

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

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O requerente pretende, a legalização da construção de uma 

habitação unifamiliar e anexo, com a área bruta de construção de 125,77 

m2. As edificações foram levadas a efeito, sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio. --------------------------------- 

5.2-Pretende agora o requerente, a legalização, das obras levadas a 

efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e a 

subsequente, emissão do alvará de autorização de utilização, visto 

que, e de acordo com o projeto apresentado, a edificação não necessita 

de obras de correção e /ou adaptação, para o uso habitacional (1 fogo). 

5.3- O edifício principal, destina-se a habitação unifamiliar, 

projeta-se em um piso, r/chão e possuí uma área bruta de construção 

de 78,96 m2. A edificação secundária, destina-se a “garagem” e tem uma 

área bruta de construção de 46,81 m2. ------------------------------- 

5.4- A área edificada, na parcela de terreno, respeita o índice de 

construção estabelecido para o local, que é nestes casos de 0.80 m2/m2 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno inserido em 

espaço urbano x índice de construção) = 214,00 m2 x 0.80 m2/m2 = 171,20 

m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza 

uma área bruta de construção de 125,77 m2, o que implica um índice de 

utilização de 0,59 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção do local).  

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

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

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

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

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

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

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

5.6-Face ao uso previsto do imóvel (habitação unifamiliar) e à área 
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bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 

alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma 

vez que tem área em logradouro, para 2 lugares de estacionamento 

automóvel. --------------------------------------------------------- 

 5.7- A habitação unifamiliar e anexo, com a área bruta de construção 

de 125,77 m2, que se pretende legalizar, não consubstancia, a dispensa 

de apresentação dos elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e 

na Portaria 113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de 

legalização no n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação, ficando deste modo dispensado da vistoria 

prévia prevista para os procedimentos de legalização de operações 

urbanísticas. ------------------------------------------------------ 

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 À PRETENSÃO ----------------------- 

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

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

o montante de 1.306,00 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 

127,05 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 1.433,05 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que a edificação, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, com alguma 

naturalidade no meio em que se insere. ------------------------------ 

8.2-Considerando, que as obras levadas a efeito, sem os necessários 

atos administrativos de controlo prévio, cumprem as disposições 

previstas no artigos18.º, nas alíneas d) e e), na subalínea iii), da 

alínea a1, do n.º 2, do artigo 19.º, Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 

76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. -------- 

8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público, 

pavimentado a cubos de granito, possui ligação à rede pública de água 

e esgotos. ---------------------------------------------------------- 

8.4- 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, ficando deste modo dispensada a vistoria prévia 

prevista para os procedimentos de legalização de operações 

urbanísticas. ------------------------------------------------------ 

8.5- 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 título 

a emitir, será o Alvará de autorização de utilização, conforme previsto 

no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --------------------------------- 
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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 (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

      b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de construção da habitação unifamiliar e anexo 

de apoio, o interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, 

do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da 

Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do 

respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com 

o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. ---------- 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

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

Áreas (m2): --------------------------------------------------------- 

- Fração “B”, sem aumento de área; ---------------------------------- 

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)       

Art.76, 

n.º6 Vistoria 
 55,70 € 55,70 € 

  TOTAL      

     

55,70€ 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………………………………………∑ 55,70 € ------------------  

Chaves, 05 de Fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 05/02/2021 

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 SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 08/02/2021    ------------------------------- 

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

 

 



                                                                F. 4 

                                                                  _____________________ 

 
3.6. PROJETO DE ESPECIALIDADES – CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO DE 

RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILAR – AVENIDA NUNO ÁLVARES Nº 19/21 

– SANTA MARIA MAIOR – MÓNICA ISABEL GARCIA DA FONTOURA CARNEIRO – 

PROCESSO Nº 110/18 – INFORMAÇÃO Nº 49/SAA/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, 

SRª PAULA DIAS, DATADA DE 02/02/2021. ------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento ---------------------------------------------------  

Em reunião de Câmara, realizada em 23/11/2020, sob a Informação nº 

322/SAA/2020, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de reconstrução, ampliação do 

imóvel destinado a habitação unifamiliar, alterações à licença de 

obras n.º 125/18, na Avenida Nuno Alvares n.º 19/21, na freguesia de 

Santa Maria Maior, com a fundamentação expressa nos termos do disposto 

no n.º 2, do artigo 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico 

da Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua 

redação atual. ------------------------------------------------------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 18/12/2020, através de competente 

notificação, à interessada para, querendo e num prazo de 10 dias e por 

escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. --------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que a interessada não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ----------------------------------------  

II – Fundamentação --------------------------------------------------  

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE. -----   

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 

a emissão do respetivo alvará, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE, na sua redação atual. -----------------------------------------  

Notificar a interessada do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

Chaves, 2 de fevereiro de 2021 --------------------------------------  

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 03/02/2021 
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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 SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 04/02/2021    ------------------------------- 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.7. PROJETO DE ARQUITETURA – CADUCIDADE RELATIVA AO LICENCIAMENTO DE 

UM ARMAZÉM AGRÍCOLA – LUGAR DO TORGÃO – REDONDELO – CLOTILDE FÁTIMA 

CUNHA E SILVA – PROCESSO Nº 238/19 – INFORMAÇÃO Nº 41/SAA/2021, DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA 

ASSISTENTE TÉCNICA, SRª PAULA DIAS, DATADA DE 01/02/2021. ----------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento ---------------------------------------------------  

Em reunião de Câmara, realizada em 23/11/2020, sob a Informação nº 

328/SAA/2020, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de um armazém agrícola, com a 

fundamentação expressa nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 

20.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua redação atual. ---------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 30/12/2020 e 7/01/2021, através 

de competente notificação, à interessada para, querendo e num prazo 

de 10 dias e por escrito vir a processo, em sede de audiência dos 

interessados, nos termos do art.º 121 e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o 

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

Consultado o processo, verifica-se que a interessada não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo.  --------------------------------------- 

II – Fundamentação --------------------------------------------------  

A interessada foi notificada, do despacho de deferimento do pedido, 

que aprovou o projeto de arquitetura e de que dispunha do prazo de 

seis meses para apresentar os projetos de especialidades e outros 

estudos necessários à execução da obra. -----------------------------  

Decorrido o prazo concedido a contar da notificação do ato que aprovou 

o projeto, a interessada não veio, até à presente data, apresentar 

novos elementos. ---------------------------------------------------  

O decurso desse prazo, sem a apresentação dos projetos de 

especialidades e outros estudos necessários à execução da obra, tem 

como consequência a caducidade do processo.  ------------------------  

Nos termos do n.º 4, do artigo 20.º, do RJUE, o interessado deve 

apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários 

à execução da obra no prazo de seis meses a contar da notificação do 

ato que aprovou o projeto de arquitetura caso não tenha apresentado 

tais projectos com o requerimento inicial ou naquele que resultar da 

prorrogação concedida, nos termos do n.º 5. -------------------------   

A falta de apresentação dos projectos das especialidades e outros 

//estudos no prazo estabelecido no n.º 4 ou naquele que resultar da 

prorrogação concedida nos termos do número anterior implica a 
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suspensão do processo de licenciamento pelo período máximo de seis 

meses, findo o qual é declarada a caducidade após audiência prévia do 

interessado, conforme o nº 6, do artigo 20.º, do RJUE. --------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. --------------------------------------------- 

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, pela falta de 

apresentação dos projectos das especialidades e outros estudos, nos 

termos do nº 6, do artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na 

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

Notificar a interessada do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------   

Chaves, 1 de Fevereiro de 2021 --------------------------------------  

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 03/02/2021 

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 SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 04/02/2021    ------------------------------- 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.8. ARQUITETURA/ESPECIALIDADES DA CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO – LUGAR DA 

SAINÇA, LOTE 33 – OURA – CARLOS JORGE PAULA RODRIGUES – PROCESSO Nº 

254/18 – INFORMAÇÃO Nº 43/SAA/2021, DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SRª PAULA 

DIAS, DATADA DE 01/02/2021. ----------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento ---------------------------------------------------  

Em reunião de Câmara, realizada em 31/08/2020, sob a Informação nº 

161/SAA/2020, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de construção de um anexo, com 

a fundamentação expressa nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 

71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua redação atual. ---------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 17/09/2020, através de competente 

notificação, ao interessado para, querendo e num prazo de 10 dias e 

por escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. -------------------------------------------------------- 
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Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ----------------------------------------  

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE. -----  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 

a emissão do respetivo alvará, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE, na sua redação atual. -----------------------------------------  

Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. --------------------  

Chaves, 1 de Fevereiro de 2021 --------------------------------------  

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 03/02/2021 

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 SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 04/02/2021    ------------------------------ 

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. ARQUITETURA/ESPECIALIDADES – CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO DA 

CONSTRUÇÃO DE UM JAZIGO CAPELA – CEMITÉRIO NOVO – UNIÃO DE FREGUESIAS 

DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – AGOSTINHO RODRIGUES LOPES – 

PROCESSO Nº 286/19 – INFORMAÇÃO Nº 47/SAA/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, 

SRª PAULA DIAS, DATADA DE 01/02/2021. ------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento ---------------------------------------------------  

Em reunião de Câmara, realizada em 31/08/2020, sob a Informação nº 

143/SAA/2020, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de construção de jazigo 
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capela, com a fundamentação expressa nos termos do disposto no n.º 2, 

do artigo 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua redação 

atual. -------------------------------------------------------------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 17/09/2020, através de competente 

notificação, ao interessado para, querendo e num prazo de 10 dias e 

por escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. ---------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ----------------------------------------  

II – Fundamentação --------------------------------------------------  

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE. -----  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 

a emissão do respetivo alvará, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE, na sua redação atual. -----------------------------------------  

Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

Chaves, 1 de Fevereiro de 2021 -------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 03/02/2021 

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 SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 04/02/2021    ------------------------------- 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.10. ARQUITETURA/ESPECIALIDADES – CADUCIDADE RELATIVA AO 

LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE JAZIGO CAPELA – CEMITÉRIO NOVO – UNIÃO 
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DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – ABÍLIO LOPES SANTOS 

– PROCESSO Nº 287/19 - INFORMAÇÃO Nº 48/SAA/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, 

SRª PAULA DIAS, DATADA DE 01/02/2021. ------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento ---------------------------------------------------  

Em reunião de Câmara, realizada em 17/08/2020, sob a Informação nº 

142/SAA/2020, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de construção de jazigo 

capela, com a fundamentação expressa nos termos do disposto no n.º 2, 

do artigo 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua redação 

atual. -------------------------------------------------------------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 01/09/2020, através de competente 

notificação, ao interessado para, querendo e num prazo de 10 dias e 

por escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. ---------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ----------------------------------------  

II – Fundamentação --------------------------------------------------  

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE. -----  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 

a emissão do respetivo alvará, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE, na sua redação atual. -----------------------------------------  

Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. --------------------  

Chaves, 1 de Fevereiro de 2021 --------------------------------------  

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 03/02/2021 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. -------------------------------------- 
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DESPACHO DO SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 04/02/2021    ------------------------------- 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.11. PROJECTO DE ESPECIALIDADE – CADUCIDADE DO PROCESSO DE 

LICENCIAMENTO DE RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – RUA DA 

PORTELA Nº 171 – LOIVOS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LOIVOS E PÓVOA DE 

AGRAÇÕES – ARTUR JORGE PINTO ALMEIDA – PROCESSO Nº 384/19 – INFORMAÇÃO 

Nº 45/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SRª PAULA DIAS, DATADA DE 

01/02/2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento ---------------------------------------------------  

Em reunião de Câmara, realizada em 07/12/2020, sob a Informação nº 

347/SAA/2020, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de reconstrução de habitação 

unifamiliar, com a fundamentação expressa nos termos do disposto no 

n.º 2, do artigo 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua redação 

atual. -------------------------------------------------------------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 29/12/2020, através de competente 

notificação, ao interessado para, querendo e num prazo de 10 dias e 

por escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. ---------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ----------------------------------------  

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE. ----  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 

a emissão do respetivo alvará, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE, na sua redação atual. -----------------------------------------  
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Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

Chaves, 1 de Fevereiro de 2021 --------------------------------------  

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 03/02/2021 

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 SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 04/02/2021    ------------------------------ 

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. PROJECTO DE ESPECIALIDADES – CADUCIDADE RELATIVA AO 

LICENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – FONTE DO 

LEITE – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ – TRINDADE – ANTÓNIO MANUEL 

GONÇALVES VALENCE – PROCESSO Nº 388/18 – INFORMAÇÃO Nº 42/SAA/2021 – 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA 

ASSISTENTE TÉCNICA, SRª PAULA DIAS, DATADA DE 01/02/2021. ----------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento ---------------------------------------------------  

Em reunião de Câmara, realizada em 31/08/2020, sob a Informação nº 

144/SAA/2020, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de uma habitação unifamiliar, 

com a fundamentação expressa nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 

71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua redação atual. ---------   

Tal decisão foi dada a conhecer, em 16/09/2020, através de competente 

notificação, ao interessado para, querendo e num prazo de 10 dias e 

por escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. ---------------------------------------------------------   

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ----------------------------------------  

II – Fundamentação --------------------------------------------------  

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE. -----  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 
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interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 

a emissão do respetivo alvará, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE, na sua redação atual. -----------------------------------------  

Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

Chaves, 1 de Fevereiro de 2021 --------------------------------------  

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 03/02/2021 

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 SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 04/02/2021    ------------------------------- 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.13. PROJETO DE ESPECIALIDADES – LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO 

URBANÍSTICA – CADUCIDADE – RUA DO OLMO, Nº 49 OURA – SANDRA CRISTINA 

SANCHES FARIA – PROCESSO Nº 624/19 – INFORMAÇÃO Nº 52/SAA/2021 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA 

ASSISTENTE TÉCNICA, SRª PAULA DIAS, DATADA DE 03/02/2021. ----------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento ---------------------------------------------------  

Através do requerimento com o registo de entrada nestes serviços n.º 

1410/18, a requerente, apresentou os projetos de especialidade com 

vista ao licenciamento de uma operação urbanística de edificação 

consubstanciada, nas obras de alteração/ampliação de uma habitação 

unifamiliar, na Rua do Olmo n.º 49, em Oura, na freguesia de Oura. --  

O projeto de arquitetura foi aprovado conforme despacho exarado a 

28/08/2019. --------------------------------------------------------  

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, sobre a informação 

n.º 9/SCOU/2020, datada de 06/01/2020, com despacho do Vereador 

responsável, de 08/01/2020, foi a requerente notificada, em 09/01/2020 

e 18/01/2021, que o pedido de licenciamento foi deferido, tendo sido 

informada que dispunha de um ano para requerer a emissão do respetivo 

alvará, conforme previsto no n.º 1, do art.º 76.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99 - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 

de dezembro, na sua redação atual e instruído de acordo com o disposto 

n.º 3 da Portaria n.º 113/15, de 22 de abril. -----------------------  

Verificou-se, contudo, que esgotado o prazo para a requerente liquidar 

as respetivas taxas administrativas, não o fez até à presente data. - 
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II – Fundamentação --------------------------------------------------  

A licença ou comunicação prévia para a realização de operação de 

loteamento que não exija a realização de obras de urbanização, bem 

como a licença para a realização das operações urbanísticas previstas 

nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, do RJUE, 

caducam, no caso da licença, se no prazo de um ano a contar da 

notificação do ato de licenciamento não for requerida a emissão do 

respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e sendo devida, não 

ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para o efeito, 

determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da operação 

urbanística, conforme o previsto nos termos do n.º 2, do artigo 71.º, 

do RJUE. -----------------------------------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

Propõe-se o agendamento deste assunto para uma próxima reunião de 

Câmara, com vista a ser declarada a caducidade do respetivo processo, 

apresentado junto deste Município, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º 

do RJUE, na sua redação atual, por no prazo de um ano a contar da 

notificação do ato de licenciamento não ter requerido a emissão do 

respetivo alvará e por não ter ocorrido a liquidação das respetivas 

taxas administrativas. ----------------------------------------------  

Notificar a requerente, ao abrigo e para os efeitos do disposto nos 

artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

conjugado com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, do RJUE, da intenção 

de se declarar a caducidade de licenciamento do presente processo, com 

base nos fundamentos da respetiva informação, concedendo-lhe um prazo 

de 10 dias úteis, para, querendo, por escrito, se pronunciar sobre o 

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

Chaves, 3 de Fevereiro de 2021 -------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 04/02/2021 

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 SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 05/02/2021    ------------------------------- 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.14. LICENCIAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA EDP 

– LOTEAMENTO DO PARQUE DE ACTIVIDADES DE CHAVES – OUTEIRO SECO – EDP 

DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, SA – PROCESSO Nº 837/17 – INFORMAÇÃO Nº 

44/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SRª PAULA DIAS, DATADA DE 

01/02/2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: -------------- 
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I – Enquadramento ---------------------------------------------------  

Em reunião de Câmara, realizada em 23/11/2020, sob a Informação nº 

321/SAA/2020, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento para a construção das futuras 

instalações da EDP, com a fundamentação expressa nos termos do disposto 

no n.º 2, do artigo 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico 

da Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de Dezembro, na sua 

redação atual. ------------------------------------------------------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 18/12/2020, através de competente 

notificação, à interessada para, querendo e num prazo de 10 dias e por 

escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. --------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que a interessada não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ---------------------------------------- 

II – Fundamentação --------------------------------------------------   

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE. -----  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. --------------------------------------------- 

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 

a emissão do respetivo alvará, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE, na sua redação atual. -----------------------------------------  

Notificar a interessada do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

Chaves, 1 de Fevereiro de 2021 --------------------------------------  

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 03/02/2021 

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 SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 04/02/2021    ------------------------------ 

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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3.15. PROJECTO DE ESPECIALIDADES – CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO DA 

RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – RUA DA CAPELA – AVELELAS – 

ÁGUAS FRIAS – HUMBERTO CARNEIRO DE MELO – PROCESSO Nº 915/18 – 

INFORMAÇÃO Nº 46/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SRª PAULA DIAS, DATADA DE 

01/02/2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

Em reunião de Câmara, realizada em 23/11/2020, sob a Informação nº 

329/SAA/2020, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de reconstrução de habitação 

unifamiliar, com a fundamentação expressa nos termos do disposto no 

n.º 2, do artigo 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua redação 

atual. -------------------------------------------------------------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 18/12/2020, através de competente 

notificação, ao interessado para, querendo e num prazo de 10 dias e 

por escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. ---------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ----------------------------------------  

II – Fundamentação --------------------------------------------------  

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE. -----  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 

a emissão do respetivo alvará, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE, na sua redação atual. -----------------------------------------  

Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

Chaves, 1 de Fevereiro de 2021 --------------------------------------   

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 03/02/2021 
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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 SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 04/02/2021    ------------------------------- 

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. CADUCIDADE RELATIVA AO LICENCIAMENTO DE UMA HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR – LUGAR DE CAMPELINHO – REDONDELO – JOÃO MANUEL CARVALHO 

SANTOS – PROCESSO Nº 979/18 – INFORMAÇÃO Nº 39/SAA/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, 

SRª PAULA DIAS, DATADA DE 01/02/2021. ------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento ---------------------------------------------------  

Em reunião de Câmara, realizada em 23/11/2020, sob a Informação nº 

329/SAA/2020, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de uma habitação unifamiliar, 

com a fundamentação expressa nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 

71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua redação atual. ---------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 17/12/2020, através de competente 

notificação, ao interessado para, querendo e num prazo de 10 dias e 

por escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. ---------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ----------------------------------------  

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE. -----  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. --------------------------------------------- 

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 



                                                                F. 17 

                                                                  _____________________ 

 
a emissão do respetivo alvará, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE, na sua redação atual. -----------------------------------------  

Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

Chaves, 1 de fevereiro de 2021 -------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 03/02/2021 

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 SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 04/02/2021    ------------------------------- 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.17. PROPOSTA PARA A ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO A UM ARRUAMENTO 

TRANSVERSAL À RUA DOM MIGUEL – LOMBO – INFORMAÇÃO Nº 36/DPM/2021 DA 

DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DA TÉCNICA SUPERIOR, DRª SÓNIA 

SALGADO, DATADA DE 05/02/2021. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------

1.1. Através do ofício ref.ª 2021/2, datado de 18-01-2021, vem a Junta 

de freguesia de Vilar de Nantes submeter à aprovação da Câmara 

Municipal, uma proposta para a atribuição de topónimo a um arruamento, 

localizado na zona do Lombo, transversal à Rua D. Miguel. -----------

1.2.A referida proposta, aprovada em reunião extraordinária da Junta 

de Freguesia de Vilar de Nantes, realizada no pretérito dia 11-01-

2021, nos termos da ata que se anexa, visa atribuir a denominação de 

“Beco D. Miguel”, ao arruamento cartografado na imagem seguinte, com 

início na Rua D. Miguel: -------------------------------------------- 

 
 

2.ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA -----------------------------------------

2.1.Nos termos das disposições previstas na alínea ss), do n.º1, do 
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artigo 33.º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL) 

e no artigo 3.º, do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de 

Polícia do Município de Chaves (RMTNP), publicado em Diário da 

República pelo Aviso n.º 12587/2011, compete à Câmara Municipal, por 

iniciativa própria, ou sob proposta de outras entidades, deliberar 

sobre a denominação das ruas e praças das povoações e estabelecer as 

regras de numeração dos edifícios. ----------------------------------

2.2. Também, nos termos das disposições combinadas previstas nos n.º1 

e nº2, do artigo 56.º, do Anexo 1, do RJAL, e no artigo 9.º, do RMTNP, 

as atribuições toponímicas devem ser publicadas em edital afixado nos 

lugares de estilo, durante 5 dos 10 dias subsequentes à tomada da 

deliberação ou decisão, em boletim municipal e nos jornais regionais 

editados na área do município de Chaves, nos 30 dias subsequentes à 

tomada de decisão. --------------------------------------------------

3. PROPOSTA DE DECISÃO ----------------------------------------------

Face ao exposto, e tendo em conta a natureza e o objeto do assunto em 

causa, propõe-se ao Chefe da Divisão de Projetos e Mobilidade que 

submeta a presente informação à consideração do Senhor Presidente, Dr. 

Nuno Vaz, para adoção da seguinte estratégia procedimental: ---------

i). Aprovação prévia da proposta apresentada pela Junta de freguesia 

de Vilar de Nantes, consubstanciada no ofício em anexo; -------------

ii). Merecendo acolhimento por parte do Senhor Presidente, deverá a 

mesma ser submetida a reunião de câmara, com vista à obtenção de uma 

deliberação conducente à aprovação, por parte do Órgão Executivo 

municipal, da atribuição da denominação “Beco D. Miguel”, ao 

arruamento em causa; ------------------------------------------------

iii). Uma vez conquistada a homologação por parte do Executivo 

Municipal, nos termos anteriormente sugeridos, propõe-se que sejam 

determinados os seguintes procedimentos: ---------------------------- 

- Notificar o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilar de 

Nantes, da decisão que recaiu sobre a presente informação; ---------- 

- Publicação da decisão, em cumprimento do disposto no artigo 56º, do 

RJAL. --------------------------------------------------------------

Chaves, 5 de Fevereiro de 2021 --------------------------------------

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SRº. ENGENHEIRO 

ABEL PEIXOTO, DATADO DE 05/02/2021 --------------------------------- 

Atento aos fundamentos expressos na presente informação técnica, sou 

a propor que, nos termos da mesma, seja superiormente proferida decisão 

administrativa conducente ao sancionamento da estratégia procedimental 

enunciada no seu ponto 3. À consideração do Senhor Presidente, Dr. 

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

DESPACHO DO SRº. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DRº. NUNO VAZ, DATADO 

DE 08/02/2021    ---------------------------------------------------- 

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

 

 

3.18. SOLICITAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL COM 

VISTA À OBTENÇÃO DA ISENÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS – LUGAR TRÁS DO CALVÁRIO – LOTE 4 – ALVARÁ DE LOTEAMENTO 

5/03 – SANTA MARIA MAIOR – HPC HOSPITAL PRIVADO DE CHAVES SA – PROCESSO 

Nº 322/19 – INFORMAÇÃO Nº 221/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 
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TERRITÓRIO, DA SRª ARQUITETA SUSANA GOMES FERNANDES, DATADA DE 

08/02/2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

A HPC, HOSPITAL PRIVADO DE CHAVES, SA, sob o requerimento nº 2520/20, 

referente ao processo nº 322/19, na qualidade de proprietária, vem 

solicitar o reconhecimento de interesse público municipal com vista à 

isenção total ou parcial de taxas e outras receitas municipais, 

relativo à construção de uma unidade de saúde e uma estrutura 

residencial para pessoas idosas, situado na rua Manuel de Melo, no 

lugar de Trás do Calvário, freguesia de Santa Maria Maior, deste 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------- 

2.  ANTECEDENTES ------------------------------------------------- 

a. No referido processo como nº 322/19, foi declarada comunicação 

prévia da obra de construção de uma unidade de saúde e uma estrutura 

residencial para pessoas idosas pela agora requerente, incidindo sobre 

o lote nº 4 do loteamento com alvará nº 5/03. ----------------------- 

b. A referida comunicação prévia foi admitida, conforme Certidão nº 

12/19 de 24 de outubro de 2019. ------------------------------------- 

c. Segundo a referida certidão as obras tiveram início a 24/10/2019, 

terão termo a 20/10/2021 e procedeu ao pagamento de taxa de admissão 

da comunicação previa conforme artigo 66º do Regulamento Municipal de 

Liquidação e Cobrança de Taxas, Regulamento nº 314/2010, de 31 de 

março, DR 2ª série nº 63 e artigo 117º do Regime Jurídico da Edificação 

e da Urbanização, no valor de 916,15 €. ----------------------------- 

d. Refere-se ainda que não houve lugar ao pagamento das taxas pela 

realização, manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas, uma 

vez a operação urbanística se projeta sobre um lote inserido num alvará 

de loteamento, e estas taxas já terão sido pagas previamente na 

operação de loteamento, conforme previsto no nº 2, do artigo 23º do 

referido Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas. --- 

3. ENQUADRAMENTO/ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------- 

a. Tendo em conta o pedido de reconhecimento de Projeto de Interesse 

Público com o fim referido, o requerimento nº 2520/20, foi encaminhado 

para a Divisão de Desenvolvimento Economico do Município (DDE), 

enquanto unidade orgânica coordenadora da gestão da “Comissão Técnica 

de Análise, Acompanhamento e Fiscalização de Projetos de Interesse 

Municipal”. --------------------------------------------------------  

b. Esta unidade orgânica produziu a informação técnica/parecer 

nº19/DDE/2020, com despacho do chefe de divisão, Sr. Arq. Rodrigo 

Moreira, de 26/11/2020, englobando as considerações da referida 

Comissão, que se anexa à presente informação técnica. --------------- 

c. Conforme se transcreve da informação nº 19/DDE/2020, a referida 

comissão deliberou: ------------------------------------------------- 

 
d. Ressalva-se ainda que, salvo melhor opinião, não se encontrou 

enquadramento do pedido de reconhecimento de Interesse Público com 
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vista à isenção total ou parcial de taxas e outras receitas municipais, 

em mais regulamentos municipais. ------------------------------------ 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

a. Tendo em consideração a deliberação de indeferimento do pedido 

da “Comissão Técnica de Análise, Acompanhamento e Fiscalização de 

Projetos de Interesse Municipal”, anexa à presente informação, coloca-

se à consideração superior que se encaminhe o pedido para o órgão 

executivo municipal competente para a tomada de decisão. ------------ 

b. Caso se delibere o indeferimento do pedido, deverá ser promovida 

a audiência dos interessados conforme artigo 121º e seguintes do novo 

Código do Procedimento Administrativo, D.L. nº 4/2015 de 7 de janeiro. 

Em anexo: Informação/parecer da nº 19/DDE/2020 ---------------------- 

Chaves, 8 de fevereiro de 2020 --------------------------------------  

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 10/02/2021 

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 SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 11/02/2021    ------------------------------- 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.19. LEGALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR – ESTRADA DE VALVERDE Nº 5 VALVERDE - VIDAGO (UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS) 

– MANUEL MARTINS PEREIRA – PROCESSO Nº 630/20 – INFORMAÇÃO Nº 

234/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

09/02/2021. -------------------------------------------------------- 

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 1764/20, referente ao processo n.º 

630/20, o Sr.º Manuel Martins Pereira, na qualidade de proprietário, 

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

de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de ampliação5 

de uma habitação unifamiliar com licença n.º 460/78 e da construção6 

de anexo e de muro de vedação, sito, na Estrada de Valverde, n.º 5 – 

Valverde, Vidago (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 de 4.108,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 1817 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 900/20200710, da freguesia de Selhariz. --- 

                                                           
5 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
6 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- Licença de obras n.º 460/78, para construção de uma habitação 

familiar, de r/chão e andar, com a área de 213,18 m2. -------------- 

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

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

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

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:25. 000; ------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5. 000; -------------------------- 

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

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, coordenador do projeto e dos projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

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

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

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

- Quadro de áreas; -------------------------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------- 

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

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

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

- Planta de implantação à escala de 1: 200; ------------------------- 

- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 200; ----------------- 

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

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

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

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

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

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

- Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade, acompanhado 

de relatório técnico; ----------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto das redes de abastecimento de 

água, drenagem de águas residuais e pluviais e relatório técnico; --- 

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

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

- Pedido de isenção de plano de acessibilidades; --------------------  

- Ficha de Segurança Contra Incêndios; ------------------------------ 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

- Termo de responsabilidade da rede de gás; ------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1-O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, 16/12, alterado e republicado 

pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à 

legalização das obras de ampliação de habitação unifamiliar e da 

construção de anexos. ----------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

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

n.º 60 B, o prédio urbano está inserido, em espaço de classe 4, espaços 
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agrícolas e florestais, categoria 4.3 - espaços agroflorestais e na 

subcategoria 4.3.A – espaços Agroflorestais comuns. ----------------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização da ampliação de uma habitação 

unifamiliar de r/chão e andar, com a área bruta de construção de 238,00 

m2 e de um anexo com aproximadamente 26,00 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 

”24/2020”,cujo teor foi dado a conhecer ao requerente, através da 

Informação/Proposta n.º 1702/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 ser apresentado o projeto de legalização dos muros de 

vedação. No que se refere à habitação unifamiliar e anexo, não resultou 

da vistoria, necessidade de serem efetuadas obras de correção. ------ 

5.4- O requerente apresenta sob requerimento n.º 2767/20, datado de 

23 de Dezembro de 2020, peças escritas e desenhadas, em conformidade, 

com o descrito, no “Auto de Vistoria n.º ”24/2020”, datado de 19 de 

Novembro de 2020. --------------------------------------------------- 

5.5- O imóvel, que se pretende legalizar as obras de ampliação, é uma 

preexistência, pelo facto de estar devidamente licenciado, em 

conformidade com o disposto na alínea b), do n.º 1, do art.º 57, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal. ----------------------------- 

5.6- A habitação unifamiliar, está inserida, em espaço de classe 4 – 

espaço agrícola e florestal - categoria 4.3 – espaços agroflorestais 

e na subcategoria 4.3. A – espaços agroflorestais comuns. Em espaços 

agroflorestais comuns, na recuperação ou reconversão de usos de 

edifícios preexistentes, não se exige o disposto no n.º 1, do art.378, 

                                                           
7 Artigo 5º – Preexistências -------------------------------------- 

1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistências 

as actividades, explorações, instalações, edificações, equipamentos 

ou quaisquer atos que, executados ou em curso à data de entrada em 

vigor do Plano Diretor Municipal, cumpram nesse momento qualquer das 

seguintes condições: ------------------------------------------------ 

a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 

termos da lei; ------------------------------------------------------ 

b) Estarem licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade 

competente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as 

respetivas licenças, aprovações ou autorizações não tenham caducado 

ou sido revogadas ou apreendidas. ----------------------------------- 
8Artigo 37º – Edifícios destinados a habitação ---------------------- 

1 - Só poderão ser autorizadas novas edificações destinadas a habitação 

que se localizem em parcelas para as quais seja apresentada prova 

documental de que a área da parcela é de pelo menos 40 000 m2 ou 20 

000 m2, conforme se localize, respectivamente, dentro da área de 

protecção à zona urbana de Chaves delimitada na planta de ordenamento 

ou fora daquele área. ----------------------------------------------- 

2 - Verificada a condição expressa no número anterior e ainda os 

requisitos gerais estipulados no Nº 2 do artigo 35º, as edificações a 

autorizar deverão obedecer às seguintes regras: --------------------- 

a) O conjunto edificado poderá albergar uma só habitação unifamiliar; 
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ou seja uma área mínima de 20 000m2 (fora da área de proteção á zona 

urbana de Chaves), mas terão de ser cumpridas as disposições constantes 

no n.º 2, alíneas a) e c) do mesmo artigo, sendo admissível em tais 

casos, uma ampliação da área edificada, até ao máximo de 20%, da área 

da edificação preexistente. ----------------------------------------- 

5.7- Deste modo, dispõe de uma área de ampliação, não superior a 20%, 

o que implica que, dispõe da área de 20% X 213,18 m2 = 42.64 m2, 

constatando-se pelas plantas apresentadas e por vistoria realizada ao 

imóvel, em 23 de Setembro de 2020, que pretende legalizar uma ampliação 

de área de 24,82 m2, constata-se que verifica a condição, estabelecida 

no Regulamento do Plano Diretor Municipal. ------------------------- 

5.8- Pretende-se ainda, legalizar as obras de construção, de uma 

edificação secundária destinada anexo, com a área de aproximadamente 

26,00 m2. Tratando-se de uma edificação, de apoio á edificação 

principal, inserida em espaços agroflorestais comuns, o índice de 

construção estabelecido para o local, que é nestes caso, porque a área 

do terreno é superior a 1000 m2 (área de 4.108,00 m2), calculado pela 

aplicação da seguinte fórmula: 250 m2 + 10% (A-1000 m2) = 560,80 m2 

(máxima área bruta de construção permitida) > 264,00 m2 (área bruta de 

construção pretendida (habitação e anexo)). ------------------------- 

5.9- Relativamente ao muro de vedação confinante com a via pública, 

tem uma altura de aproximadamente 1,20 ml, o muro de suporte de terras 

no interior da propriedade tem uma altura de aproximadamente 2,95 ml. 

São propostas obras, para os dois muros em pedra de granito. -------- 

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

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

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

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

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

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

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

7.1-De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, 

a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 

19,61 euros. -------------------------------------------------------- 

                                                           
b) A área bruta de construção máxima admissível para o conjunto 

edificado é a que corresponde à aplicação do Ic = 0,05 m2/m2 à área da 

parcela; -----------------------------------------------------------

c) O conjunto edificado tem de garantir um afastamento mínimo de 200 

m a qualquer instalação agro-pecuária já existente, salvo se esta se 

situar dentro da própria parcela e estiver devidamente licenciada; - 

d) As edificações novas implantar-se-ão a uma distância mínima de 10 

m de qualquer estrema de parcela; ----------------------------------- 

e) As edificações novas não poderão ultrapassar a altura de 7,5 m;  

f) A área total do solo impermeabilizado pelas edificações, anexos, 

pátios e outros recintos exteriores pavimentados não poderá exceder 

8% da área da parcela integrada nesta classe. ----------------------- 

3 - As condições estipuladas no Nº 1 não são exigíveis quando se trate 

de edificações para habitação promovidas por entidades públicas e que 

se destinem a responder às próprias necessidades de exploração ou 

salvaguarda dos recursos agro-florestais. --------------------------- 

4 - Na recuperação ou reconversão de usos de edifícios preexistentes 

não se exige a verificação do disposto no Nº 1, mas terão de ser 

cumpridas as disposições constantes das alíneas a) e c) do Nº 2, sendo 

admissível em tais casos uma ampliação da área edificada até ao máximo 

de 20% da área de edificação preexistente. -------------------------- 



                                                                F. 24 

                                                                  _____________________ 

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

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

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

433,25 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 452,86 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 prédio urbano objeto de legalização das obras 

de ampliação, encontra-se em bom estado de conservação interior e 

exteriormente e não necessita de obras de correção ou adaptação. ---- 

8.2- A edificação é servida por arruamento público, em betuminoso, 

possui ligação á rede pública de água e esgotos. -------------------- 

8.3- Trata-se de uma edificação preexistente, licenciada em 1978, com 

obras de ampliação inferior a 20% da área preexistente, pelo que 

respeita, o disposto no n.º4, do artigo 37.º, do Regulamento do Plano 

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

8.4- Considerando, que as obras de ampliação e construção, para o 

conjunto edificado, a legalizar, cumprem o especificado nas alíneas 

a) e c), do n.º 2, do artigo 37.º e alínea b) do n.º 1 do artigo 36.º 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves. --------------- 

8.5- Constatando-se, que não há necessidade de se realizarem obras de 

correção e/ou adaptação nas edificações, habitação unifamiliar e 

anexo, objeto de pedido de legalização das obras de ampliação e 

construção, levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio. ------------------------------------------------- 

8.6- Considerando, que o requerente, propõe obras de ampliação e 

acabamentos dos muros de vedação e suporte de terras e apresenta uma 

calendarização de trabalhos, para as obras que pretende levar a efeito, 

nestas edificações. ------------------------------------------------ 

8.7- Assim, pelo facto de não haver, obras de correção a serem levadas 

a efeito, nas edificações a legalizar, mas que pretende o requerente 

levar a efeito obras nos muros de vedação e suporte de terras, o titulo 

a emitir será o alvará de licença especial de legalização, conforme 

previsto, no n.º1, do artigo 76.º, do Dec.- Lei n.º555/99, de 16 de 

Dezembro e ulteriores alterações. ----------------------------------- 

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 das edificações destinadas 

“habitação unifamiliar e anexo”, e face as obras propostas, 

designadamente, para alteração e ampliação dos muros de vedação e 

suporte, deverá o interessado, no prazo máximo de um ano apresentar 

nestes serviços os elementos constantes, do n.º 1, do art.º 3, da 
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Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para que se possa emitir o 

respetivo o alvará de licença especial de legalização, designadamente: 

   - Apólice de seguro de construção; --------------------------------- 

   - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro; -------------------------------------- 

    - Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; -------------------------------------------- 

    - Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; ------------------------------------------------------------- 

   - Livro de obra, com menção do termo de abertura; ------------------ 

   - Plano de segurança e saúde; -------------------------------------- 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

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

Áreas (m2): --------------------------------------------------------- 

Habitação unifamiliar – com aumento de área de 24,82 m2 --------------------- 

Anexo - com a área de 26,00 m2 ------------------------------------------------------------ 

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

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

 

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  
C - Custo das obras existentes na via pública   0,79     

  
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   24,82 m2 

        

        

  

Ampliações de moradias unifamiliares 

existentes, desde que a área bruta de 

construção seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 19,61   € 

 QUADRO II ---------------------------------------------------------- 

 - Cálculo das taxas administrativas   ------------------------------ 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       



                                                                F. 26 

                                                                  _____________________ 

 

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 1 
Emissão de alvará de licença     66,80 € 

n.º2 
Para habitação unifamiliar, por fogo    

a) 

Até 250 m2 
1 

78,05 

€ 
78,05 € 

n.º 10 

Muros de vedação 
 184ml 

1,05 

€  
193,20  

n.º 16 

Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 
1 

12,20 

€ 
12,20 € 

          

n.º11 Anexo de apoio 
26,00 m 2 1,05 € 27,30 € 

Art.76, n.º6 
Vistoria  55,70€ 55,70 € 

  TOTAL      433,25 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 19,61 € + 433,25 € = 452,86 € ------- 

Chaves, 09 de Fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

Á Consideração Superior --------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 10/02/2021 

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 SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 11/02/2021    ------------------------------- 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.20. LEGALIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE UM EDIFÍCIO DESTINADO A HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR – RUA DA CARVALHA – AMEDO – VILAR DE NANTES – JOSÉ MANUEL 

DE ALMEIDA FERREIRA – PROCESSO Nº 59/21 – INFORMAÇÃO Nº 177/SCOU/2021 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. 

ENGENHEIRA VITÓRIA JOSÉ MATOS ALMEIDA, DATADA DE 09/02/2021. -------- 

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 173/21, datado de 2021/01/21,  o Dr. 

José Manuel de Almeida Ferreira apresenta o pedido de legalização das 

alterações realizadas no edifício destinado a habitação unifamiliar, 

com Alvará de Licença inicial n. º727/94, emitido em 16 de novembro 

de 1994,  mas não dispondo de autorização de utilização, nas 

disposições combinadas no artigo 102-A, do Regime Jurídico de 

Urbanização e Edificação, consagrado no DL n.º 555/99 de 09/09 e 

ulteriores alterações (RJUE) e no artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação(9) (RMUE), com enquadramento 

no PDM de Chaves que levou a efeito no prédio a seguir identificado, 

consubstanciadas: -------------------------------------------------- 

a) Na legalização de alterações nas fachadas da habitação 

unifamiliar, propriamente dita; ------------------------------------- 

                                                           
9 publicado em Diário da República, 2.ª série – n.º 207-22, de outubro 

de 2015, através do regulamento n. º732/2015. ----------------------- 
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b) Na legalização de obras de construção, de edificações 

complementares da edificação principal:   --------------------------  

i. Dois anexos, designados por “anexo1” e “anexo2”, “para apoio à 

agricultura e jardinagem”; ------------------------------------------ 

ii. Uma piscina. ------------------------------------------------- 

iii. Bem como na legalização de obras de construção, de muro de vedação 

confinante com via pública. ----------------------------------- 

1.2 A coberto do presente requerimento o requerente compromete-se a 

apresentar a Certidão da Conservatória do Registo Predial (CCRP) 

correspondente ao prédio abrangido, até à emissão do título de 

Autorização de utilização. ----------------------------------------- 

1.3. Pelo requerimento n.º 288/21, datado de 05/02/2021, o requerente 

apresenta adenda á memória descritiva, e ainda adequabilidade com o 

regulamento do PDM, bem como ficha de medições, retificadas. -------- 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ------------------------------------------ 

2.1 Face à Declaração  Modelo 1 de IMI, com data de receção no Serviço 

de Finanças de Chaves em 2021/01/14, foi efetuada a devida participação 

no dito serviço, a cuja inscrição matricial, foi atribuído o número 

provisório P 1639, da freguesia de Vilar de Nantes, (com referencia 

ao prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 1038, ao prédio  

rústico, inscrito na matriz sob o artigo 983 e ao prédio rústico 

inscrito na matriz sob o artigo 989, todos da freguesia de Vilar de 

Nantes), o prédio afeto a habitação, com dois pisos, com uma área 

total do terreno de 4.330,00m2, com uma área de implantação de 482,80m2  

e uma área bruta de construção de 677,75m2, situado na Rua da Carvalha 

– Amêdo, Vilar de Nantes, a confrontar de norte com caminho público e 

nas restantes confrontações com particulares. ---------------------- 

2.2 Constam do pedido de autorização de utilização/Requerimento n.º 

402/20 (Processo n. º1251/94): ------------------------------------- 

a) A CCRP referente ao prédio rústico composto de terreno de 

cultivo, situado em Amedo, com uma área total de 1.600 m2 e com uma 

área descoberta de 1.600 m2, da freguesia de Vilar de Nantes, descrito 

sob o nº756/19940422, inscrito na matriz da referida freguesia sob o 

artigo nº983, encontrando-se a aquisição do mesmo, registada pela AP 

7 de 1994/04/22, a favor de José Manuel de Almeida Ferreira, ora 

requerente, por compra. ---------------------------------------------  

b) A caderneta predial urbana, referente, ao artigo 1038NIP, que 

teve origem no artigo 983, ambos da freguesia de Vilar de Nantes, 

localizado em Amedo, Lugar de Vilar, na qual menciona que o referido 

prédio afeto a habitação com 2 pisos, com uma área de total de 

1615,00m2, área de implantação 250m2 e área bruta de construção 370m2, 

sendo 1997 o ano de inscrição na matriz. --------------------------- 

2.3. Constam da instrução do pedido de licenciamento inicial (Processo 

n. º1251/94): ------------------------------------------------------ 

a) A CCRP, referente ao prédio rústico sito em Amedo, da freguesia 

de Vilar de Nantes, descrito sob o nº756/19940422, inscrito na matriz 

da referida freguesia sob o artigo nº983 (anteriormente melhor 

descrito); --------------------------------------------------------- 

b) A CCRP, referente ao prédio rústico composto de terra de cultivo 

com oliveiras, situa-se em Amedo, com uma área total de 800 m2, da 

freguesia de Vilar de Nantes, descrito sob o nº757/19940422, inscrito 

na matriz da referida freguesia sob o artigo nº989, encontrando-se a 

aquisição do mesmo, registada pela AP 7 de 1994/04/22, a favor de José 

Manuel de Almeida Ferreira, ora requerente, por compra. ------------  

2.3 Consta ainda do Processo n.º 61/07 (referente ao licenciamento 

dos muros de vedação): --------------------------------------------- 
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a) A CCRP, referente ao prédio rústico composto de terra de cultivo, 

situa-se em Amedo, com uma área total de 500 m2, da freguesia de Vilar 

de Nantes, descrito sob o nº1594/20060503, inscrito na matriz da 

referida freguesia sob o artigo nº984, encontrando-se a aquisição do 

mesmo, registada pela AP 5 de 2006/05/03, a favor de Helena Cristina 

Pires Rebelo da Silva c.c. José Manuel de Almeida Ferreira, ora 

requerente, por compra. ---------------------------------------------  

3. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

2.1 Como antecedente ao pedido apresentado, regista-se em arquivo o 

processo de Licenciamento n.º 1251/94, relativo á obra de construção 

de uma habitação de R/C e andar, com a área total de 677,67m2, à qual 

correspondeu a emissão da Licença n. º727/94, emitida em 16 de novembro 

de 1994, em nome de José Manuel de Almeida Ferreira, ora requerente. 

2.2 O interessado formalizou um pedido de Autorização de Utilização 

registado sob o requerimento n.º 402/20, em 12/02/2020, no âmbito do 

processo n. º1251/94 para a obra licenciada, tendo sido determinada a 

realização de vistoria, conforme o descrito na informação interna n.º 

567/SCOU/2020, de 19/02/2020. A Comissão de Vistorias verificou a 

existência de alterações comparativamente ao projeto aprovado, sendo 

de parecer que o imóvel não reúne os requisitos para ser concedido o 

alvará de autorização de utilização. -------------------------------- 

2.3 Foi também detetado o processo antecedente n.º 61/2007, relativo 

à obra de construção de muros de vedação (M1 e M2), confinantes com 

caminho de consortes, numa extensão de 50m, que culminou com a emissão 

do Alvará inicial n.º86 em 11/04/2007, em nome de Helena Cristina 

Pires Rebelo Silva (esposa do requerente). -------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------- 

4.1 No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação e no Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação ---------------------------- 

a) A pretensão, consubstanciada a reposição da legalidade 

urbanística das alterações efetuadas num imóvel com Alvará de licença 

inicial n.º 727/94, destinado a “habitação unifamiliar” e não dotada 

de autorização de utilização, bem assim, na legalização de dois anexos 

(complementares da habitação), piscina e muro de vedação confinante 

com via pública, enquadra-se no disposto nos artigos n.º 102 e 102.º-

A, do RJUE, em articulação com o artigo 73.º-C, sob a epígrafe, 

“Procedimento de legalização de operações urbanísticas”, do RMUE. -- 

b) O procedimento em análise será dispensado, nesta fase de vistoria 

prévia, face ás restrições de mobilidade causadas pela pandemia de 

COVID-19 e cumulativamente considerando que o pedido de legalização 

das operações urbanísticas, em causa não consubstancia qualquer 

dispensa relativamente ao dever de apresentação dos elementos e ou 

documentos técnicos instrutórios, previstos no RJUE e Portaria 

instrutória respetiva, com enquadramento legal no n. º12, do artigo 

73.º-C, do RMUE. Em todo o caso, o imóvel já foi objeto de vistoria 

técnica, realizada em 12/03/2020, no âmbito do procedimento de 

autorização de utilização/requerimento n.º 402/20. ------------------  

4.2 Instrumentos de planeamento em vigor – PDM ---------------------- 

1. Nos termos da planta de ordenamento do Plano Diretor Municipal 

(folha n-º47-B), o local está inserido em espaços da Classe 4, espaços 

agrícolas e florestais, categoria 4.3 – espaços agroflorestais, 

subcategoria 4.3A – espaços agroflorestais comuns do PDM e o processo 

tem em vista a legalização de obras de alteração edificadas numa 

moradia unifamiliar, pelo que se aplicam as disposições do artigo 

37.º, do regulamento do PDM, em vigor. ------------------------------ 

2. Estamos perante uma edificação pré-existente, legalmente 

construída à entrada em vigor do PDM, pelo que não se exige que a área 
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da parcela seja de pelo menos 40 000 m2, ou 20 000 m2, conforme se 

localize, respetivamente, dentro da área de proteção à zona urbana de 

Chaves delimitada na planta de ordenamento, ou fora daquela área, 

conforme dispõe o n.º1, do artigo 37.º do regulamento do PDM. ------ 

3. No caso vertente a área total de construção é de [ 551,40 m2 

(habitação unifamiliar) +126,35 m2 (anexos “1” e “2”) = 677,75 m2], ≈ 

677,67 m2 (Lic. n. º727/94), neste sentido em termos urbanísticos, 

considera-se não haver qualquer aumento da área total de construção, 

face da área de edificação preexistente. Para além disso o conjunto 

edificado, só alberga uma habitação unifamiliar e garante um 

afastamento mínimo de 200 m a qualquer instalação agropecuária já 

existente, pelo que a pretensão tem enquadramento legal no nos termos 

do n.º4, do citado artigo. ------------------------------------------ 

4. Mais se informa a área bruta de construção indicada no Alvará de 

Licença (inicial) 677,67m2, corresponde à área de total da construção 

da moradia propriamente dita, incluindo os terraços acessíveis, 

conforme previa a legislação à época [ nomeadamente de acordo com o 

conceito a alínea a), do n.º2, do artigo 67.º, para os fins do disposto 

do RGEU], no entanto, de acordo com a atual legislação, nomeadamente 

nos termos do Decreto Regulamentar n.º 5/2019, de 27/09, que procede 

à fixação dos conceitos técnicos atualizados nos domínios do 

ordenamento do território e do urbanismo, as varandas descobertas, não 

contam como área de construção do edifício, neste sentido, em termos 

urbanísticos a habitação unifamiliar possui uma área total de 

construção de 551,40m2, (cf. ficha de medição apresentada/requerimento 

n.º288/21). --------------------------------------------------------  

5. No referente á área total do solo impermeabilizado pelas 

edificações, anexos, pátios e outros recintos exteriores pavimentados, 

aplica-se o disposto na alínea b), do n. º2, do artigo 58.º do PDM, 

em articulação com a alínea f), do n. º2, do artigo 37.º do 

regulamento, ou seja, não poderá exceder 0.15 X 4.330,00m2 (área da 

parcela) = 649,50 m2 superior a [ 354,80m2 (R/C) + 126,35m2 (anexos)+ 

50 m2 (piscina)] pelo que também se encontra garantido tal parâmetro. 

6. Face ao exposto, a pretensão cumpre os índices urbanísticos 

permitidos pelo PDM, em vigor. -------------------------------------- 

5. ANÁLISE DO ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS -------------------------------- 

Analisados os elementos entregues, cumpre informar: ----------------- 

5.0 Constam do processo antecedente n.º 1251/94, Certidão da 

Conservatória do Registo Predial, referente aos prédios rústicos 

abrangidos, artigo nº983 e artigo nº989, ambos da freguesia de Vilar 

de Nantes, inscritos a favor do requerente, bem como ao prédio rústico 

artigo n.º 984, da referida freguesia (no âmbito do processo 

n.º61/2007). ------------------------------------------------------- 

5.1 São apresentados os Termos de Responsabilidade (TR) da 

Coordenadora de projeto, da autora do projeto de arquitetura, das 

acessibilidades, dos arranjos exteriores e engenharia de 

especialidades (estabilidade, projeto acústico, comportamento 

térmico, abastecimento de água, águas pluviais e águas residuais), do 

autor do projeto da rede de gás, Declaração do autor do levantamento 

topográfico e ainda Declaração de responsabilidade de compatibilidade 

entre papel e formato digital. --------------------------------------  

5.2 Não foi apresentado plano de acessibilidades, no entanto 

considerando que a construção é anterior á entrada em vigor do DL 

163/06, 08/08 e por outro lado de acordo com o expresso no TR das 

acessibilidades a técnica refere e justifica o seu não cumprimento, 

por quanto as obras necessárias à total adaptação do edifício á 

legislação em vigor, são desproporcionadamente difíceis e requereriam 
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a aplicação de meios económico-financeiros desproporcionados. Face à 

justificação apresentada com enquadramento no n. º1, do artigo 10.º, 

do DL 163/06, de 08/08 e ao abrigo do artigo 60.º, do RJUE, as 

edificações construídas ao abrigo do direito anterior, bem como as 

obras de alteração/ampliação também elas realizadas em data anterior 

á entrada em vigor da referida norma legal não são afetadas por normas 

legais e regulamentares supervenientes, neste sentido o processo é 

dispensado da aplicação do regime legal de acessibilidades. --------- 

5.3. No referente aos projetos, de alimentação e distribuição de 

energia elétrica e projeto de instalações telefónicas e de 

telecomunicações, o requerente apresentou comprovativo de fornecimento 

de energia elétrica por parte da EDP e fatura da operadora de 

telecomunicações. -------------------------------------------------- 

5.4 O requerente submeteu Ficha de medições (Anexo IV), do RMUE, a 

Ficha de Segurança Contra Incêndios, Ficha de elementos estatísticos 

previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho e projetos de 

especialidades (estabilidade, abastecimento de água, águas pluviais e 

águas residuais e projeto o comportamento térmico) e de arranjos 

exteriores. -------------------------------------------------------- 

5.5. Por último, pese embora ter apresentado o estudo de comportamento 

térmico, o requerente não submeteu os elementos previstos na Portaria 

n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro, contudo considerando, que não estamos 

perante um edifício novo, assim como as obras a legalizar já se 

encontram executadas (edifício não sujeito a intervenção). Neste 

contexto verifica-se a possibilidade de dispensa da pré-certificação 

do projeto de comportamento térmico por ter enquadramento no n.º 1, 

do artigo 3.º do DL 118/13, 20/08. ---------------------------------- 

6. APRECIAÇÃO TÉCNICA (de acordo com a legislação em vigor) --------- 

6.1. Quanto aos espaços destinados ao estacionamento de veículos 

automóveis --------------------------------------------------------- 

O logradouro e a garagem, garantem o n.º mínimo de lugares de 

estacionamento, conforme prevê, a alínea b), do n.º3, do artigo 12.º, 

do Regulamento do PDM em vigor, cumulativamente com os artigos 39.º e 

40.º do RMUE. ------------------------------------------------------- 

6.2 Verificação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) 

O projeto de arquitetura está instruído com TR, pelo que nos termos 

do disposto no nº 8, do artigo 20º do RJUE, está dispensada a 

verificação do interior da edificação. ------------------------------ 

6.3. Situação perante as infraestruturas públicas -------------------  

O local encontra-se satisfatoriamente infraestruturado. ------------- 

6.4 Muros de vedação ------------------------------------------------ 

Os muros de vedação existentes e a legalizar, são compostos, numa 

menor extensão confinante com caminho público, pavimentado e outra 

parte do referido muro com caminho de consortes não pavimentado (de 

acordo com o processo n.º 61/2007, que culminou com a emissão do Alvará 

inicial n. º86, em 11/04/2007). Por análise do referido processo 

antecedente os muros implantados junto ao caminho de consortes, a 

legalizar, seguem o alinhamento pré-existente e são a continuação dos 

muros adjacentes anteriormente licenciados. Neste contexto 

relativamente às características dos muros de vedação existentes e a 

legalizar, nomeadamente quanto ao alinhamento e constituição, 

verifica-se que garantem uma solução de compatibilização com a 

envolvente, conforme determina o artigo 21.º do RMUE. ---------------   

7. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como, o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis, artigo 102.º-A do RJUE e artigo 
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73.º-C do RMUE, propõe-se a adoção da seguinte estratégia 

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

7.1 Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no artigo 102-A.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; ------------------------------------ 

7.2 Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido 

de legalização das obras patenteadas no projeto a que se fez referência 

[obras de alteração, realizadas na habitação unifamiliar e legalmente 

existente (Alvará de Licença inicial n.º 727/94, 16/11/1994) e bem 

assim das obras de construção de dois anexos “1” e “2”, “para apoio à 

agricultura e jardinagem”, uma piscina e muros de vedação, realizadas 

sem controlo prévio por parte da administração] e reconhecer que se 

encontram preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do 

respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel; ------------ 

 7.3 Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização, o interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 

14, do artigo 73.º-C, do RMUE, requerer, num prazo de 30 dias úteis, 

a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, instruído 

de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar, assim como proceder ao pagamento das 

taxas municipais devidas pelas operações urbanísticas (discriminadas 

nas tabelas em anexo). ---------------------------------------------- 

7.4. Por último, sou a propor que seja aceite o pedido de prorrogação 

de prazo para apresentação da Certidão da Conservatória do Registo 

Predial correspondente ao prédio abrangido, atendendo que no processo 

antecedente constam CCRP, cujos prédios foram registados a favor do 

requerente. --------------------------------------------------------  

Em anexo, tabelas de taxas: ---------------------------------------- 

8. CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 (aplicáveis 

à pretensão) -------------------------------------------------------- 

Habitação unifamiliar, anexos “1” e”2” e piscina (áreas em m2), assim 

como muros de vedação -----------------------------------------------  

 
Nota:  No edifício destinado a habitação unifamiliar, houve o fecho 

de varanda/terraço, com uma área de 20,25m2 (também objeto de 

legalização), contudo não se contabilizará tal área de construção, uma 

vez que na licença inicial já foi contabilizado as áreas dos terraços 

acessíveis, face á legislação aplicável (nomeadamente conforme a 

alínea a), do n.º2, do artigo 67.º, do RGEU) e de acordo com a 

legislação atualmente em vigor (n. º12, do artigo 66.º, do RMUE). --- 

8.1 Cálculo das taxas relativas ás infraestruturas urbanísticas ----- 

As taxas devidas pelas operações urbanísticas, em área não abrangida 

por operação de loteamento relativas ás infraestruturas urbanísticas 

previstas na Tabela anexa ao Regulamento nº 314/2010, referentes à 

legalização/licenciamento, objeto de análise corresponde ao valor de 

98,55 € (noventa e oito Euros e cinquenta e cinco cêntimos), conforme 

se discrimina na tabela com o cálculo das mesmas, que se anexa (nos 

termos do n.º 1, do artigo 25.º do Regulamento). -------------------- 
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8.2 Cálculo das taxas administrativas de licenciamento 

As taxas administrativas previstas na Tabela anexa ao Regulamento nº 

314/2010, referentes à legalização/licenciamento, objeto de análise 

corresponde ao valor de 762,16 € (setecentos e sessenta e dois Euros 

e dezasseis cêntimos), conforme discriminado na tabela com o cálculo 

das taxas administrativas que se anexa (artigo 66.º da subseção IV): 
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TOTAL A PAGAR……………………………………………………. 98,55 € + 762,16 € = 860,71 €  

Chaves, 11 de fevereiro de 2021 ------------------------------------ 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 11/02/2021 

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 SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 11/02/2021    ------------------------------- 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.21. PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO – AVENIDA 

TENENTE VALADIM – CAMINHO DE RIBELAS – SANTA MARIA MAIOR – FLAVIGRÉS 

– COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. - PROCESSO Nº 983/20 – 

INFORMAÇÃO Nº 250/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ARQUITETA SUSANA GOMES FERNANDES, DATADA 

DE 11/02/2021. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

A Flavigrés – Comércio de materiais de construção, SA, pelos 

requerimentos nº 2751/20, nº 116/21, nº 154/21 e nº 176/21, referente 

ao processo nº 983/20, na qualidade de proprietária, vêm solicitar o 

licenciamento de uma operação de loteamento, localizado na Avenida 

Tenente Valadim/Caminho do Ribelas, na freguesia de Santa Maria Maior. 

2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

2.1. Para o referido local, em nome da agora requerente, verificou-se 
o processo nº 319/20 relativo a um pedido de informação prévia para 

operação de loteamento, objeto de decisão favorável condicionada em 

reunião do órgão executivo Municipal de 23/11/2020. -----------------  

2.2. O referido projeto foi objeto de parecer favorável condicionado 
da Agência Portuguesa do Ambiente ofício nº S042754202DDI. ---------- 

2.3. No âmbito do presente processo em sede de atendimento presencial, 
destes serviços técnicos, foi solicitado ao técnico autor o 

aperfeiçoamento do seu pedido. -------------------------------------- 

3. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 

A acompanhar o requerimento são entregues os seguintes elementos: -- 

a) Cd; ----------------------------------------------------------- 

b) Certidões da conservatória do registo predial (CCRP) 

correspondendo às matrizes nº 883, 884, 529, 881, 145, 882, 146, 

descritas na conservatória sob os nº 96, 97, 98, 3560, 3570, 3561, 

3571, em nome da requerente; --------------------------------------- 

c) Declaração de conformidade formato digital e papel (Arq. Marco 

Lívio Fernandes Pimparel); ----------------------------------------- 

d) Termos de responsabilidade do coordenador do projeto, termo de 

responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de declaração da 

ordem dos arquitetos e declaração de seguro de responsabilidade civil 

profissional (Arq. Marco Lívio Fernandes Pimparel); ----------------- 

e) Memória descritiva e justificativa (MDJ); --------------------- 

f) Peças desenhadas: --------------------------------------------- 
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1) Levantamento topográfico, acompanhado de declaração do autor 

(José da Silva Pinto); ---------------------------------------------- 

2) Planta ordenamento e condicionantes do PDM; ------------------- 

3) Planta de localização e enquadramento; ------------------------ 

4) Planta de síntese; --------------------------------------------  

5) Planta de cedências; ------------------------------------------ 

6) Perfis; ------------------------------------------------------- 

7) Pormenores construtivos; -------------------------------------- 

8) Planta de alterações; ----------------------------------------- 

g) Plano de acessibilidades, incluindo termo de responsabilidade do 

autor, memória descritiva e planta (Arq. Marco Lívio Fernandes 

Pimparel); --------------------------------------------------------- 

h) Projeto de contenção periférica, acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor e declaração da ordem dos engenheiros e 

seguro de responsabilidade civil (Eng. Armindo Jorge Batista Tomaz); 

i) Projeto de abastecimento de água, acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor e declaração da ordem dos engenheiros e 

seguro de responsabilidade civil (Eng. Armindo Jorge Batista Tomaz); 

j) Projeto de drenagem de águas residuais domésticas, acompanhado 

de termo de responsabilidade do autor e declaração da ordem dos 

engenheiros e seguro de responsabilidade civil (Eng. Armindo Jorge 

Batista Tomaz); ---------------------------------------------------- 

k) Projeto de drenagem de águas pluviais, acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor e declaração da ordem dos engenheiros e 

seguro de responsabilidade civil (Eng. Armindo Jorge Batista Tomaz); 

l) Projeto de infraestruturas de gás, acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor e declaração da ordem dos engenheiros e 

seguro de responsabilidade civil (Eng. Armindo Jorge Batista Tomaz); 

m) Projeto de sinalização de trânsito, acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor e declaração da ordem dos engenheiros e 

seguro de responsabilidade civil (Eng. Armindo Jorge Batista Tomaz); 

n) Relatório de recolha de dados acústicos, acompanhado de 

certificado de formação do autor; ----------------------------------- 

o) Projeto de infraestruturas de eletricidade, acompanhado de termo 

de responsabilidade do técnico autor e cópia de documento do técnico 

da Direção Geral de Energia e mapa de quantidades e orçamento (Eng. 

Elísio dos Santos Louçano); ---------------------------------------- 

p) Projeto de infraestruturas de telecomunicações em urbanizações – 

ITUR, acompanhado de termo de responsabilidade do técnico autor e 

declaração da ordem dos engenheiros e mapa de quantidades e orçamento 

(Eng. Helder Filipe Martins Ferreira); ------------------------------ 

q) Projeto de arquitetura paisagística, acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor e declaração da associação de arquitetos 

paisagistas (Arq. José Luís Romba Álvares da Silva). --------------- 

4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

4.1. Nos instrumentos de gestão territorial (IGT) ------------------ 
a) Segundo a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM), 

os prédios onde o requerente pretende incidir a operação de loteamento 

localizam-se em espaço da Classe 1– Espaços urbanos e urbanizáveis da 

Categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ----------------------------------- 

b) Segundo a Planta de Condicionantes do PDM, os prédios confrontam 

com o ribeiro do Ribelas a nascente, impendendo sobre a mesma a 

servidão ou restrição de utilidade pública de “leitos dos cursos de 

água e suas margens com uma largura de 10 metros”, verificando-se 

ainda a presença de um equipamento escolar a norte (EB1 do Santo 

Amaro). ------------------------------------------------------------ 

4.2. No regime jurídico -------------------------------------------- 
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a) O processo apresentado está sujeito a licença administrativa, 

uma vez que se enquadra na alínea a), 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 e subsequentes alterações. ---------------- 

b) Refere-se ainda que, para efeitos da decisão favorável 

condicionada do pedido de informação prévia referente ao processo nº 

319/20, nos termos do nº 3, do artigo 16º do RJUE, foi deliberado o 

licenciamento como subsequente operação urbanística. ---------------- 

5. DESCRIÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------- 

5.1. O terreno a lotear localiza-se no quarteirão delimitado pelo 
ribeiro do Ribelas a nascente, a av. Tenente Valadim a norte e o 

caminho do Ribelas a sul e poente, verifica-se ainda que a ponte 

confronta com outros particulares. ---------------------------------- 

5.2. A proposta prevê o emparcelamento e posterior reparcelamento dos 
vários prédios envolvidos, propondo, sucintamente, dois lotes 

totalizando 4.234,64 m2 de área de lotes, com as seguintes 

especificações segundo o quadro sinóptico: -------------------------- 

a) Lote nº 1: ------------------------------------------------------ 
i. Finalidade – comércio e/ou serviços; ---------------------------- 
ii. Área de lote - 3.493,45 m2; ------------------------------------- 
iii. Área de implantação máxima – 3.493,45 m2; ----------------------- 
iv. Área bruta de construção máxima – 5.893,45 m2; ------------------ 

- Área bruta de construção máxima comércio – 2.400,00 m2; ------- 

- Área bruta de construção máxima de garagens (em cave) – 3.493,45 

m2; ------------------------------------------------------------- 

v. Número de pisos – 1 piso acima da cota de soleira e 1 piso abaixo 
da cota de soleira; --------------------------------------------- 

vi. Lugares de estacionamento – 48; --------------------------------- 
b) Lote nº 2: ----------------------------------------------- 

i. Finalidade – comércio e/ou serviço e indústria (referindo que a 
indústria será do tipo 3); -------------------------------------- 

ii. Área de lote - 741,19 m2; --------------------------------------- 
iii. Área de implantação máxima – 589,39 m2; ------------------------- 
iv. Área bruta de construção máxima – 1.589,39 m2; ------------------ 

- Área bruta de construção máxima comércio/serviços – 1.000,00 m2; 

- Área bruta de construção máxima de garagens (em cave) – 589,39 

m2; ------------------------------------------------------------- 

v. Número de pisos – 2 pisos acima da cota de soleira e 1 piso abaixo 
da cota de soleira; --------------------------------------------- 

vi. Lugares de estacionamento – 13. --------------------------------- 
5.3. Prevê ainda áreas de cedência ao domínio público no total de 
4.915,60 m2, distribuindo-se segundo o quadro sinóptico em: --------- 

a) Infraestruturas viárias (arruamento, estacionamento e passeios) - 
3.439,04 m2; -------------------------------------------------------- 

b) Espaços verde e de utilização coletiva - 1.476,56 m2. ----------- 
6. ÁNALISE DO PEDIDO ---------------------------------------------  

6.1. O processo apresentado refere-se ao licenciamento da operação de 
loteamento, apresentando simultaneamente projeto das obras de 

urbanização. Para a análise do pedido opta-se por separar a operação 

de loteamento dos projetos das obras de urbanização conforme os 

capítulos seguintes e como previsto no nº 5 do artigo 23º do RJUE. --  

I. Operação de loteamento: ------------------------------------------ 

6.2. O pedido de operação de loteamento está instruído de acordo com 
o nº 13, do anexo da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, nomeadamente 

no que concerne à responsabilidade dos técnicos autores. ----------- 

6.3. Em termos de desenho urbano, a proposta em análise é semelhante 
à proposta apresentada no pedido de informação prévia apresentado pelo 
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processo nº 319/20, objeto de decisão favorável condicionada a 

23/11/2020 pelo Executivo Municipal, (apresentando alguma diferenças 

de áreas e previsão de lugares de estacionamento nos lotes): -------- 

a) Prevê a colmatação das construções existentes a poente da área a 
lotear com a construção de dois pisos, prevista para o lote nº 2 e a 

criação de um lote nº 1, de forma retangular circundado por arruamentos 

a criar ou reperfilar; ---------------------------------------------- 

b) Em termos de arruamentos prevê a criação de dois arruamentos com 
sentido norte-sul interligando a av. Tenente Valadim ao caminho do 

Ribelas. Um arruamento a poente com um perfil de 7 metros e passeios 

e um arruamento separando os dois lotes com um perfil de acesso mais 

local; ------------------------------------------------------------- 

c) Propõe ainda reperfilar a av. Tenente Valadim de forma a acomodar 
pontualmente dois sentidos até à ponte sobre o Ribelas (assinalado na 

peça desenhada nº 9, com a área “A”), e o reperfilamento parcial do 

caminho do Ribelas de forma a acomodar dois sentidos de circulação 

viária e passeios (assinalado na peça desenhada nº 9, com a área “B”). 

Em termos de infraestruturas viárias prevê ainda o alargamento do 

pontão sobre o ribeiro do Ribelas, com a necessária obtenção do título 

de utilização de recursos hídricos da Agência Portuguesa do Ambiente.  

d) A rede viária em análise foi objeto de acompanhamento pela Divisão 
de Projetos e Mobilidade ainda na fase de Pedido de Informação Prévia, 

de forma a articular-se com a malha viária existente na envolvente e 

o acréscimo previsto com a presente operação urbanística; ----------- 

e) As obras que se projetam sobre o espaço público, imprescindíveis e 
fundamentais para a concretização da operação urbanística em termos 

de circulação viária desta área da cidade, e como tal, se constituirão 

como condições de licenciamento a assumir pela requerente. ---------- 

6.4. A circundar o Ribeiro do Ribelas prevê uma área verde e de 
utilização coletiva, que deverá ser objeto de tratamento, respeitando 

integralmente o disposto no parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, 

nomeadamente no que concerne à previsão do restabelecimento do acesso 

à linha de água, junto à ponte sobre a Av. Tenente Valadim e tipo de 

pavimentações a considerar. -----------------------------------------  

6.5. Estes espaços de infraestruturas viárias e a área verde e de 
utilização coletiva, configuram as áreas de cedência a título gratuito 

para o domínio público que se coloca à consideração superior a sua 

aceitação ou não. -------------------------------------------------- 

6.6. O levantamento topográfico apresenta uma área total de 9.150,25 
m2, enquanto que o somatório das áreas das certidões da conservatória 

do registo predial apresentadas perfaz um total de 7.957 m2 (a que 

corresponde uma diferença de 1.193,25 m2, ou seja 13%). Pese embora 

esta discrepância não invalide a análise da operação do ponto de vista 

urbanístico, a(s) certidõe(s) da conservatória do registo predial, com 

as áreas coincidentes com o levantamento topográfico entregue, deverão 

ser entregues até ao momento do pedido de emissão de alvará, caso a 

presente proposta mereça aprovação superior bem como os posteriores 

projetos das obras de urbanização. ----------------------------------  

6.7. Ainda relativamente ao levantamento topográfico, torna-se 

fundamental apresentar o levantamento que retrate a situação atual da 

av. Tenente Valadim. ------------------------------------------------ 

6.8. A acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada apresenta-
se pontualmente comprometida a poente do estacionamento exterior do 

lote nº 1.  Pese embora estejam assegurados outros percursos pedonais 

acessíveis, deverá, nos projetos das obras de urbanização subsequentes 

ser minimizada esta situação. -------------------------------------- 

6.9. Lugares de estacionamento: ------------------------------------ 
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a) Na proposta em análise são previstos os seguintes lugares de 

estacionamento: ---------------------------------------------------- 

i. Lote nº 1 - 48 lugares, à superfície junto à Av. Tenente Valadim 

e em garagem; ------------------------------------------------- 

ii. Lote nº 2 – 13 lugares em garagem; ---------------------------- 

iii. Estacionamento público ao longo dos arruamentos a criar ou 

reperfilar – 25 lugares; -------------------------------------- 

b) Para o lote nº 1, estão previstos os lugares mínimos que o artigo 
12º do regulamento do PDM determina em conjugação com artigo 39º do 

RMUE para o uso em questão. Para o estacionamento público estão 

previstos mais 22 lugares de estacionamento do que o artigo 39ºdo RMUE 

determina; --------------------------------------------------------- 

c) Não são previstos a totalidade de lugares de estacionamento que o 
artigo 12º do regulamento do PDM, determina para o lote nº 2, 

verificando-se um défice de 7 lugares no interior deste lote. O 

requerente solicita a dispensa destes lugares de estacionamento, uma 

vez que propõe um excesso de lugares, previstos na área de cedência 

para o domínio público, de 22 lugares; ------------------------------  

d) Uma vez que o número 5 do artigo 12º do regulamento do PDM, prevê 
que em determinadas situações o Município poderá ou não conceder a 

dispensa do cumprimento dos lugares mínimos previstos. Nesse sentido, 

colocar-se-á à consideração do Executivo Municipal tal dispensa 

parcial da previsão de lugares de estacionamento no interior do lote 

nº 2. --------------------------------------------------------------- 

6.10. Finalidade prevista para os lotes:  -------------------------- 
a) O uso previsto no quadro sinóptico para o lote nº 1 é comércio e/ou 
serviços e para o lote nº 2 é previsto comércio, serviço e indústria, 

especificando que será industria do “tipo 3”; ----------------------  

b) O uso de comercio e serviço, a par com o uso residencial e 

equipamentos públicos, são usos admitidos para a classe de solos 

urbanos e urbanizáveis em que se inserem os prédios em questão, de 

acordo com o artigo 15º do regulamento do PDM; ---------------------- 

c) O uso industrial ou misto poderá ou não ser um dos usos admissíveis 
a título supletivo, desde que compatíveis com o uso dominante e se 

comprove as condições prevista no regulamento do PDM10 e Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação, numa perspetiva de uso 

acessório ou complementar; ------------------------------------------ 

                                                           
10(…)  Artigo 16.º -------------------------------------------------- 

Usos supletivos ---------------------------------------------------- 

1 — As áreas referidas no artigo anterior podem ainda englobar outras 

utilizações ou ocupações, desde que compatíveis com o uso dominante 

atrás estipulado e, designadamente, com a função residencial. ------- 

2 — Para além das situações que a lei geral considere como tal, são 

razões suficientes de incompatibilidade com o uso dominante referido, 

fundamentando a recusa de licenciamento, aprovação ou autorização, as 

utilizações, ocupações ou atividades a instalar que: ---------------- 

a) Deem lugar à produção de ruídos, fumos, cheiros ou resíduos que 

afetem as condições de salubridade ou dificultem a sua melhoria; ---- 

b) Perturbem as condições de trânsito e estacionamento ou provoquem 

movimentos de cargas e descargas que prejudiquem a via pública e o 

ambiente local; ----------------------------------------------------- 

c) Acarretem agravados riscos de incêndio ou explosão; ----------- 

d) Possuam dimensão ou outras características não conformes com as 

disposições que vierem a ser estabelecidas em regulamentos municipais, 

planos de urbanização ou projetos de ordenamento urbanístico 

plenamente eficazes. (…) -------------------------------------------- 
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d) Refere-se ainda que para as instalação das atividades deverá ser 
tido em atenção os regimes aplicáveis, nomeadamente o Regime Jurídico 

de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração 

(RJACSR), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de 

janeiro. ----------------------------------------------------------- 

6.11. Áreas para espaços verdes e de utilização coletiva, 

infraestruturas e equipamentos: ------------------------------------- 

a) De acordo com o artigo 43º do RJUE, em articulação com o nº 4, 

do artigo 20º do regulamento do PDM, deveram ser previstos espaços 

destinados a circulação, a espaços verdes e de utilização coletiva 

definidos; --------------------------------------------------------- 

b) Para o uso de comercio e serviços, a área a destinar globalmente 

a esses usos deverá ser 0,35 m2/m2 da área bruta de construção; -----  

c) A área afeta para espaços verdes e de utilização coletiva deverá 

ser no mínimo 0,20 m2/m2 da área calculada na alínea anterior; ------ 

d) Uma vez que é afeta para infraestruturas viárias e espaços verdes 

de utilização coletiva as áreas acima referidas (4.923,12 m2) estará 

dado cumprimento a este parâmetro. ---------------------------------- 

6.12. Áreas de cedência: -------------------------------------------- 
a) O artigo 44º do RJUE, em articulação com o artigo 21º do 

regulamento do PDM, prevê ainda que devera ser cedida ou em alternativa 

compensadas as áreas aí especificadas; ----------------------------- 

b) A área global máxima exigível para a integração no domínio 

público, será de 40% da área total do terreno objeto da operação de 

loteamento, alínea a), do nº 2, do referido artigo; ---------------- 

c) Refere ainda a alínea b), do nº 2, do artigo 21º, que para o fim 

de equipamento público a percentagem de 25% da área bruta de 

construção; -------------------------------------------------------- 

d) Na alínea b) do mesmo artigo, a área a ceder para espaços 

públicos, como 15% da área global do terreno objeto da operação de 

loteamento; -------------------------------------------------------- 

e) Com a proposta de cedências em análise, prevê ceder-se para o 

domínio publico cerca de 54% da área total a lotear para os fins de 

infraestruturas viárias e espaços verdes de utilização coletiva, 

ultrapassando assim o determinado na alínea a) e c) do artigo 21º do 

regulamento do PDM; ------------------------------------------------- 

f) Não se prevê ceder para equipamento público a área de 850,00 m2, 

por aplicação da alínea b) do mesmo artigo; 

  
g) No entanto, a área em questão estará servida por vários 

equipamentos públicos, com a definição prevista no D. R. nº 5/2019, 

de 27 de setembro, a que correspondem edifícios nos domínios da saúde, 

da educação, da cultura e do desporto, da justiça, da segurança social, 

da segurança pública e da proteção civil. Por outra parte, salvo melhor 

opinião, não estará previsto equipamento público para o local em 

Área do terreno a lotear 9 150,00 m2

Área bruta de construção para IC 3 400,00 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 3 660,00 m2

b) Equipamentos públicos ou de utilidade pública 25% da área bruta de construção 850,00 m2 0,00 m2

c)
Espaços públicos (espaços verdes ou de utilização coletiva, arruamentos 

viários e pedonais, estacionamentos)
15% da área do terreno 1 372,50 m2 4 915,60 m2

TOTAL 3 660,00 m2 4 915,60 m2

Área cedida 

na proposta 

da requerente

Área de cedências Área a ceder

https://dre.pt/application/file/a/66229902
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questão em instrumento de gestão territorial e instrumento previsional 

do Município; -------------------------------------------------------  

h) Assim, uma vez que é proposta a cedência para o domínio público 

de 54% da área do prédio para os outros fins, ultrapassando os 40% da 

área a lotear referidos como área global máxima exigível para 

integração no domínio público e, tendo em conta que o nº 4, do artigo 

28º do RMUE prevê a afetação para um único fim, se assim o Município 

o entender, coloca-se à consideração superior, por um lado aceitar ao 

não as áreas de cedências propostas e por outra parte considerar que 

a proposta cumpre em termos de área de cedência. ------------------- 

6.13. Consultas externas: ------------------------------------------- 
a) Em razão da servidão e restrição de utilidade pública, “linha de 
água e suas margens” que confrontam com o prédio do requerente a 

nascente, deverá ser consultada a Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), de acordo com o artigo 13º e 13-Aº do RJUE; ----------------- 

b) Como já foi referido, o pedido de informação prévia com decisão 
favorável condicionada referente ao processo nº 319/20, recebeu 

parecer com decisão favorável condicionada da Agência Portuguesa do 

Ambiente, ofício nº S042754202DDI de 9/11/2020, que se anexa à presente 

informação técnica; ------------------------------------------------- 

c) No conteúdo do termo de responsabilidade do técnico autor e 

coordenador do presente pedido, Arq. Marco Lívio Fernandes Pimparel, 

“Atesta ainda que, o projeto apresentado apresenta ligeiras 

discrepâncias relativamente ao Pedido de Informação Prévia 

anteriormente aprovado, discrepâncias estas que em nada colocam em 

causa os pareceres emitidos anteriormente, principalmente o da Agência 

Portuguesa do Ambiente.”, em consonância com o disposto no nº 3, do 

artigo 17º do RJUE e na alínea b), do nº 13, do anexo I, da Portaria 

nº 113/2015 de 22 de abril; -----------------------------------------  

d) Nesse seguimento, considerando que ainda não decorreu um ano desde 
que foi obtido o parecer favorável condicionado da referida entidade 

e o assumido pelo técnico autor e coordenador do projeto, considerar-

se-á obtido o parecer favorável condicionado da entidade referida. 

6.14. Uma vez que não serão ultrapassados os limites previstos no D.L. 
nº 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua versão atual, D.L. nº 152-

B/2017, de 11 de dezembro, para os loteamentos urbanos com o uso de 

comércio e serviços, não se enquadrará como obrigatória Avaliação de 

Impacte Ambiental. -------------------------------------------------- 

6.15. Considerando que com a operação urbanística em análise não são 
ultrapassados os limites previstos na alínea a), do nº 2, do artigo 

7º do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação11, o 

licenciamento da operação urbanística de loteamento não estará sujeita 

a discussão pública nos termos do nº 2, do artigo 22º do RJUE. -----  

I. Projetos das obras de urbanização: ------------------------------- 

6.16. Os projetos das obras de urbanização agora entregues, não estão 
instruídos de acordo com o nº 14, do anexo da Portaria nº 113/2015, 

                                                           
11 “ …Todos os pedidos relativos a licença de operações de loteamento 

e respetivas alterações estão sujeitos a consulta pública, estando 

dispensados os seguintes casos: ------------------------------------ 

a) Operações de loteamento que não excedam algum dos seguintes ----- 

limites: ----------------------------------------------------------- 

i) 4 ha; ----------------------------------------------------------- 

ii) 100 fogos; ----------------------------------------------------- 

iii) 10 % da população do aglomerado urbano em que se insere a 

pretensão….” ------------------------------------------------------- 
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de 22 de abril, uma vez que não constam dos mesmos os seguintes 

elementos: --------------------------------------------------------- 

a) Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de 
início e de conclusão dos trabalhos (alínea i), do nº 14, do anexo I 

da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril); --------------------------- 

b) Estimativa do custo total das obras e custo por especialidades, 
baseado em quantidades e qualidades dos trabalhos necessários à sua 

execução, devendo ser adotadas as normas europeias e portuguesas em 

vigor ou as especificações do Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil, incluindo todas as obras e trabalhos necessários, como por 

exemplo a demolição e escavação e alargamento do pontão  sobre o 

ribeiro do Ribelas previstas (alínea j), do nº 14, do anexo I da 

Portaria nº 113/2015, de 22 de abril); ------------------------------ 

c) Projeto de infraestruturas viárias, constituído por dossier 

autónomo com todas as peças necessárias; ---------------------------- 

d) Relembra-se ainda que os projetos das obras de urbanização deverão 
incluir os elementos previstos na alínea a) e b), do nº 8, do artigo 

13º, do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização, 

Regulamento nº 732/2015, de 22 de outubro, que remete para o conteúdo 

dos mesmos para a portaria nº 701-H/2008, de 29 de junho, com as 

devidas adaptações.  (O conteúdo deverá corresponder a um projeto de 

execução, Incluindo Medições e mapas de quantidade de trabalhos, dando 

a indicação da natureza e da quantidade dos trabalhos necessários para 

a execução da obra; Orçamento baseado nas quantidades e qualidades de 

trabalho constantes das medições; Condições técnicas, gerais e 

especiais, do caderno de encargos.) ---------------------------------  

6.17. Pelo conteúdo dos projetos das obras de urbanização apresentados 
verifica-se que poderão corresponder a uma fase de estudo prévio/ante-

projeto, conforme artigo 160º da portaria, Nº 701-H/2008, de 29 de 

julho, verificando mesmo assim a falta da instrução de vários 

elementos, como por exemplo o orçamento preliminar por grupos de 

trabalhos. ---------------------------------------------------------  

6.18. Estes estudos prévios das obras de urbanização apresentados, 
foram submetidos à prévia análise e parecer pelas unidades orgânicas 

do Município a seguir elencadas, apôs a informação técnica nº 

43/SCOU/2021, com despacho superior de 11/01/2021: ------------------ 

a) Divisão Projetos e Mobilidade (DPM), solicitar a análise sobre os 
projetos das obras em espaço do domínio público (av. Tenente Valadim, 

caminho do Ribelas e alargamento do pontão sobre o Ribelas) e nas 

áreas a ceder para o domínio público, como por exemplo as 

infraestruturas viárias, sinalização e arranjos exteriores; --------- 

b) Divisão de Ambiente (DA), projetos de abastecimento de águas, 

incluindo rede de incêndio, drenagem de águas residuais e pluviais e 

espaço para recolha de resíduos sólidos urbanos; -------------------- 

c) Divisão de Recursos Operacionais (DRO), sobre o projeto de 

infraestruturas elétricas, incluindo iluminação pública, e de ITUR e 

projeto de arranjos exteriores; ------------------------------------- 

d) Divisão de Obras Públicas (DOP), sobre os projetos das obras de 
urbanização entregues, nomeadamente a intervenção prevista na Av. 

Tenente Valadim, recentemente objeto de intervenção. --------------- 

6.19. Até à presente data, pronunciaram-se as referidas unidades 

orgânicas- DRO sobre o projeto de infraestruturas elétricas e de ITUR, 

DA e DPM, que se anexam à presente informação para ser integralmente 

observado nos respetivos projetos. ---------------------------------- 

6.20. Sem prejuízo da análise que as diversas unidades orgânicas aos 
projetos das obras de urbanização, realça-se já alguns elementos a 

corrigir ou completar em função da análise da situação em concreto: 
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a) Projeto de demolição, remoções, relocalizações e medidas cautelares 
das construções existentes e da modelação geral do terreno (aterros e 

escavação), no prédio do requerente baseado em quantidades e 

qualidades dos trabalhos necessários à sua execução; --------------- 

b) Projeto de demolição, remoções, relocalizações e medidas cautelares 
dos espaços públicos, Av. Tenente Valadim e Caminho do Ribelas, baseado 

em quantidades e qualidades dos trabalhos necessários à sua execução; 

c) Projeto de alargamento do pontão sobre o Ribelas, baseado em 

quantidades e qualidades dos trabalhos necessários à sua execução e 

com vista à obtenção do título de recursos hídricos pela Agência 

Portuguesa do Ambiente; --------------------------------------------- 

d) 3 exemplares do projeto de infraestruturas elétricas acompanhado 
dos mesmos elementos em suporte informático, de forma a consultar a 

EDP Distribuição; -------------------------------------------------- 

e) Parecer de entidade (Duriensegás) sobre o projeto de distribuição 
de gás, e posterior entrega no Município; --------------------------  

f) Confrontando o projeto de contenção periférica com o preconizado 
em termos de ocupação para o piso -1 do lote nº 1 na zona por baixo 

do estacionamento exterior, coloca-se à questão de como ficará este 

espaço ocupado. Esclarecer se a execução dos muros será em área a 

ceder para o domínio público ou no interior dos lotes. -------------- 

I.Fundamentos da proposta de decisão: ------------------------------ 

g) Considerando o parecer da Agência Portuguesa do Ambiente com 

decisão favorável condicionada, ofício com a referência nº S064127-

202011-ARHN.DDI de 9/11/2020; -------------------------------------- 

h) Considerando não se vê incompatibilidades com as disposições do 

Plano Diretor Municipal em vigor, com as ressalvas relativas ao 

eventual uso industrial que se poderá instalar ou não sobre o lote nº 

2, a título supletivo cumprindo as condições expressas no instrumento 

de gestão territorial em vigor e a previsão de lugares de 

estacionamento no lote nº 2, que se colocará à consideração superior 

a sua dispensa parcial ou não; --------------------------------------  

i) Considerando que a presente proposta, em termos de divisão 

fundiária, é semelhante à apresentada no Pedido de Informação Prévia, 

objeto de deliberação favorável condicionada em reunião do executivo 

de 23/11/2020; ----------------------------------------------------- 

j) Considerando que as obras de urbanização inerentes à presente 

operação urbanísticas, ficaram condicionadas pelos pareceres internos 

e externos acima referidos bem como os demais pareceres e certificações 

de entidades externas ao Município necessários sobre as diversas 

especialidades destas obras; ---------------------------------------  

k) Considerando que, pese embora o requerente tenha entregue 

projetos das obras de urbanização, os mesmos não se encontram em 

condições de merecer aprovação superior uma vez que não estão 

instruídos convenientemente, inclusivamente com todos os pareceres e 

certificações das entidades externas ao Município, e não obtiveram 

parecer favorável das unidades orgânicas internas consultadas; ------  

l) Considerando que com a operação urbanística em análise não são 

ultrapassados os limites previstos na alínea a), do nº 2, do artigo 

7º do regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, o 

licenciamento da operação urbanística de loteamento não estará sujeito 

a discussão pública nos termos do nº 2, do artigo 22º do RJUE; ----- 

m) Considerando que o nº 5, do artigo 23º do RJUE, possibilita que 

quando o pedido de licenciamento de obras de urbanização seja 

apresentado em simultâneo com o pedido de licenciamento de operação 

de loteamento, o prazo previsto na alínea b) do n.º 1 conta-se a partir 

da deliberação que aprove o pedido de loteamento. ------------------- 
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7. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

7.1. Em função do anteriormente exposto, coloca-se à consideração 
superior que seja submetida à apreciação do executivo camarário a 

seguinte proposta procedimental: ------------------------------------ 

a) A dispensa parcial de 7 lugares de estacionamento no interior do 

lote nº 2, aceitando ou não a justificação com o excesso de lugares 

previstos para lugares de estacionamento públicos nos arruamentos a 

ceder para o domínio público; --------------------------------------- 

b) Caso a alínea anterior mereça aprovação, coloca-se ainda à 

consideração superior, proposta de decisão de deferimento condicionado 

da operação de loteamento tendo em conta o artigo 20º do RJUE, na sua 

versão atual. A condição da aprovação prende-se com: ---------------- 

i.O parecer favorável condicionado da Agência Portuguesa do 

Ambiente, de que a requerente deverá dar cumprimento integral, 

nomeadamente no que concerne ao alargamento do pontão sobre o 

ribeiro do Ribelas; ------------------------------------------- 

ii.O uso industrial ou misto previsto para o lote nº 2; ---------- 

iii.O eventual contrato de urbanização sobre as obras de urbanização 

a incidir sobre o espaço publico e a eventual sobrecarga das 

infraestruturas a quantificar em fase subsequente. ------------ 

iv.Caso a proposta anterior mereça aprovação, deverá o requerente 

apresentar os projetos de execução das obras de urbanização, no 

prazo de um ano a contar da notificação do ato de licenciamento, 

de acordo com a alínea a), do nº 1, do artigo 71º do RJUE, tomando 

em atenção as considerações que as diversas unidades orgânicas e 

a presente informação técnica; --------------------------------- 

a) Informa ainda que deverão ser liquidadas as correspondentes taxas 

previstas pelo artigo 117.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro na sua redação atual, as quais se encontram estabelecidas no 

“Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização 

de Operações Urbanísticas”. -----------------------------------------  

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Parecer da APA, Ofício nº S064127-202011-ARHN.DDI; ---------------- 

- Informação da Divisão de Recursos Operacionais; ------------------- 

- Informação da Divisão de Ambiente; -------------------------------- 

- Informação da Divisão de Projetos e Mobilidade. ------------------- 

Chaves, 11 de fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 11/02/2021  

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 SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SR.º ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 11/02/2021    -------------------------------

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

 

 

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

Aquando da apresentação deste assunto, o Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Eng. Victor Augusto Costa Santos, deu conhecimento, 

ao Senhor Presidente da Câmara, que à data possuía uma relação 
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contratual com a empresa “Eusébios e Filhos SA”, declarando-

se impedido de participar na sua discussão e votação. --------------- 

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

 

 

3.22. PEDIDO PARA O DESVIO DA LINHA DE MT REFERENTE AO ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO Nº 2/93 – QUINTA DA NORA, SANTA MARIA MAIOR – CHAVES – 

FLAVIGRÉS – COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A – PROCESSO Nº. 

12/95 – INFORMAÇÃO Nº 2071/SCOU/2020 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA CONCEIÇÃO MARTINS, 

DATADA DE 02/12/2020. ----------------------------------------------- 

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

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I –Pretensão ------------------------------------------------------- 

A Firma Flavigrés - Comércio de Materiais de Construção S.A. na 

qualidade de titular dos lotes n.º 22 e 23 do alvará de loteamento n.º 

2/93, Proc.º n.º 12/95, veio solicitar o procedimento da remoção da 

linha de MT que atravessa os lotes acima referidos, inviabilizando a 

construção nos mesmos. ----------------------------------------------  

II –Antecedentes ----------------------------------------------------  

A Firma Flavigrés - Comércio de Materiais de Construção S.A. na 

qualidade de titular dos lotes n.º 22 e 23 do alvará de loteamento n.º 

2/93, possui comunicação previa n.º 43/20, 41/20 e 44/20. -----------  

III –Localização ---------------------------------------------------- 

A operação urbanística - Loteamento 2/93-localiza-se na Quinta da 

Nora, em Chaves. ----------------------------------------------------  

IV –Análise Processual ----------------------------------------------  

A Firma Flavigrés - Comércio de Materiais de Construção S.A. através 

do requerimento n.º 2564/20 vem solicitar o procedimento da remoção 

da linha de MT que atravessa os lotes acima referidos, inviabilizando 

a construção nos mesmos. --------------------------------------------  

Consultando o projeto elétrico do retrocitado loteamento, constata-se 

que era da responsabilidade do promotor do loteamento proceder à 

modificação da linha de MT, ficando a obra a cargo da EDP Distribuição 

conforme consta do oficio datado de 21/10/2009. ---------------------  
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Relativamente ao ponto 8 do parecer da EDP Distribuição, no qual refere 

que tais condições deverão fazer parte do alvará de loteamento. No 

entanto constatam-se que as mesmas não constam do mesmo, porque o 

aditamento ao alvará de loteamento n.º 2/93, Proc.º n.º 12/95, foi 

aprovado e emitido as alterações consubstanciadas nos lotes n.º 21, 

22, 23, 24 e 25 a 26 /03/2008. Considerando o ponto 3 do parecer da 

EDP Distribuição, a responsabilidade da modificação da linha de MT 

seria do promotor da obra. Neste contexto, e dado que o promotor da 

obra já não existe, no entanto, existe um seguro caução garantia com 

Apólice N.º 100.010.108 no valor de 48 537,81 euros, em nome da COSEC-

Companhia de Seguros de Credito S.A. encontrando-se por conseguinte 

tais obras garantidas, devendo a Câmara Municipal executar esse seguro 

caução de forma a garantir a sua execução. --------------------------  

V –PROPOSTA DE DECISÃO ----------------------------------------------  

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa de: -------------------------------------------------- 

1-Deverá ser declarada a caducidade do alvará de loteamento n.º 2/93 

e seus aditamentos; -------------------------------------------------  

2-Enviar o processo para a DOP para realização das obras de urbanização 

em falta; ----------------------------------------------------------- 

3-Dar conhecimento da presente informação ao proponente. ------------ 

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

Chaves, 2 de Dezembro de 2020 ---------------------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO    

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 11/12/2020: 

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

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

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

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

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, para propor ao Executivo Municipal, 

fazer baixar o presente assunto à unidade orgânica responsável, a fim 

do cabal esclarecimento das seguintes questões, a saber: ------------ 

- Pronúncia sobre a legitimidade e viabilidade jurídica da pretensão 

expressa pelo requerente, consubstanciada na remoção da linha de MT 

que atravessa os seus lotes e que inviabiliza a construção nos mesmos;  

- Apurar se a remoção da linha elétrica em questão constituía obrigação 

do promotor da operação urbanística, com obras de urbanização, a que 
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se alude na referida informação técnica, em, em caso afirmativo, em 

qual delas, na inicia ou nas alterações subsequentes? --------------- 

- Se a operação urbanística em questão, bem como as tituladas pelos 

aditamentos subsequentes ao alvará inicial, se encontra caducada, e, 

em caso afirmativo, quais os lotes que não vêm afetada a sua capacidade 

edificatória? ------------------------------------------------------ 

- Concluindo-se que a aludida operação urbanística, bem como as 

alterações subsequentes, se encontra(m) caducada(s), com fundamento 

na não conclusão das respetivas obras de urbanização, deve ser a mesma 

declarada, não sem antes se suscitar a audiência prévia de todos os 

interessados. ------------------------------------------------------ 

- Importaria, ainda, conhecer e caracterizar as obras de urbanização 

em falta e o respetivo custo de realização. ------------------------- 

- Seria ainda importante que a informação descrevesse, de forma 

pormenorizada, o itinerário procedimental a percorrer em vista à 

salvaguarda dos interesses em presença, privados e públicos. -------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fazer 

baixar o presente assunto à unidade orgânica responsável – DOTGU -, a 

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

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

ESCLARECIMENTO RESPEITANTE À ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO 2/93 – QUINTA DA 

NORA – ALVARÁ Nº 2/93 – SANTA MARIA MAIOR – FLAVIGRÉS – COMÉRCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. – PROCESSO Nº 12/95 – INFORMAÇÃO Nº 

245/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADA DE 

10/02/2021. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Com vista a esclarecer as questões levantadas pelo Presidente, Dr. 

Nuno Vaz em reunião camarária de 21/01/2021, cumpre-me informar: ---- 

1. O requerente vem fazer exposição na qualidade de titular dos lotes 

remanescentes da alteração ao loteamento n.º 2/93. A Firma Flavigrés-

Comércio de Materiais de Construção S.A. possui a aceitação das 

comunicações prévias n.º 43/20, 41/20 e 44/20 para esses lotes, de 

acordo com informação n.º 2071/SCOU/2020, presente na reunião de 

câmara de 21/01/2021, possuindo assim legitimidade para a referida 

pretensão, dado que a firma Eusébios e Filhos SA se encontra extinta, 

sendo que a única viabilidade jurídica para a execução da caução em 

poder do município é declarando a caducidade da referida alteração ao 

loteamento; -------------------------------------------------------- 

2. A remoção da linha elétrica em questão constitui obrigação do 

promotor da operação urbanística, com obras de urbanização, tal como 

se alude na informação técnica, justificada no item IV da informação 

supramencionada, onde-se transcreve o parecer da EDP, ao qual o 

promotor ficou vinculado. Esta obrigação foi solicitada na alteração 

ao loteamento n.º 2/93, para os lotes referidos no ponto 1; --------- 

3. Nenhuma das operações foi dada como caducada. O loteamento inicial 

foi concluído com receção provisória e receção definitiva das obras 

de urbanização; ---------------------------------------------------- 

4. No que concerne às alterações ao loteamento (alteração de cinco 

lotes para três), foi efetuada vistoria para a receção provisória, não 

tendo sido efetuada a receção definitiva porque não foram executados 

os arranjos exteriores (praça entre lotes acima mencionados) assim 

como a remoção da linha de média tensão; --------------------------- 

5. As obras de urbanização em falta estão supramencionadas, ou seja, 

compreendem os arranjos exteriores, que consubstanciam numa praça 

entre lotes e os respetivos passeios em redor, assim como a remoção 
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da linha de MT. Esses custos estão previstos na caução garantia com 

Apólice N.º 100.010.108 no valor de 48 537,81 euros, em nome da COSEC-

Companhia de Seguros de Crédito S.A. encontrando-se, por conseguinte, 

tais obras garantidas, devendo a câmara municipal executar esse seguro 

caução de forma a garantir a sua execução; ------------------------- 

6. O itinerário procedimental a percorrer será o de o executivo 

declarar a caducidade da alteração ao loteamento, de seguida deverá 

ser registado a caducidade provisória, o município deverá promover 

aditamento ao alvará 2/93, para executar as obras previstas no projeto 

de alterações ao alvará, constantes do processo n.º 12/95, e de seguida 

executar a caução, o processo deverá tramitar para a Divisão de Obras 

Publicas (DOP), para encetar o procedimento concursal para execução 

das referidas obras em falta, como a informação técnica refere. ---- 

Pelo exposto, proponho que superiormente seja proferida a decisão 

conducente a que o processo seja novamente presente a reunião do 

Executivo municipal para efeitos de deliberação da caducidade da 

alteração ao loteamento 2/93 nos termos propostos na informação 

técnica n.º 2071/SCOU/2020. ---------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. ----------------------- 

Chaves, 10 de fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

SOFIA TENREIRO ATAIDE COSTA GOMES – ARQ. ---------------------------- 

DESPACHO DO SRº. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 12/02/2021    ---------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao processo a que se reporta esta informação técnica, suscitada na 

última reunião ordinária do executivo municipal. -------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra, sem a participação na votação, do 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. Victor Augusto Costa 

Santos, em virtude do mesmo se ter declarado impedido. Proceda-se em 

conformidade com o teor da mesma. Notifique-se. --------------------- 

 

 

3.23. PROJECTO DE ARQUITETURA – AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A 

ARMAZÉM INDUSTRIAL – LUGAR DE PASSOS – VILELA DO TÂMEGA – MÁRIO LUÍS 

FIDALGO GONÇALVES – PROCESSO Nº 841/18 – INFORMAÇÃO Nº 260/SCOU/2021 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª 

ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 12/02/2021. --------------- 

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 220/21, referente ao processo n.º 

841/18, o Sr.º Mário Luís Fidalgo Gonçalves, na qualidade de 

proprietário, solicita, aprovação do projeto de alterações de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, em obras de 

ampliação12 de um edifício destinado a “indústria do tipo 3”, sito, no 

lugar de Passos – Vilela do Tâmega, freguesia de Vilela do Tâmega no 

concelho de Chaves. -------------------------------------------------  

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

apresentada, o prédio rústico tem a área total de 2.500,00 m2, está 

                                                           
12 «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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inscrito na matriz com o n.º 594 e descrito na conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 1419/20150212, da freguesia de Vilela do Tâmega. -- 

2- ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

2.1- Alvará de obras de construção n.º 152/19, para construção de um 

“armazém industrial”, com a área de 277,35 m2. ---------------------- 

2.2- Aditamento n.º 2/20, sem aumento de área. ---------------------- 

2.3- Alvará de Autorização de Utilização N.º 184/20, para “Armazém 

industrial”; ------------------------------------------------------- 

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

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.o 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de 

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

- Certidão da Conservatória do Registo Predial, referente a um prédio; 

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

- Ficha de elementos estatística; ----------------------------------- 

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

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

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

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

- Estimativa do custo total da obra; -------------------------------- 

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

- Planta de localização e enquadramento à escala 1/10 000; ---------- 

- Extrato da Planta de ordenamento e condicionantes do P.D.M; ------- 

    -Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e pelo coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das 

normas legais e regulamentares aplicáveis; --------------------------  

 - Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil dos 

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

    - Comprovativo da inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional; ----------------------------------------------- 

    - Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital; ---------------------------------------------------- 

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

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

   - Memória Descritiva e Justificativa; ------------------------------- 

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

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1:200; --------------------------------------------------- 

    - Plantas à escala 1:100; ------------------------------------------ 

 - Alçados à escala 1:50; ------------------------------------------- 

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

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

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

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal, no disposto 

na alínea c), do n.º 2, art.º4, do Dec.-Lei555/99 alterado pelo Dec.- 

Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro (doravante RJUE), por se tratar de 

obras de ampliação em área não abrangida por operação de loteamento, 

estando deste modo sujeita a licença administrativa. --------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------   

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

n.º 47 A, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe 4, espaços 

agrícolas e florestais, categoria 4.3 - espaços agroflorestais e na 

subcategoria 4.3.A – espaços Agroflorestais comuns. ----------------- 

5. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 
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5.1- O requerente solicita, o licenciamento, das obras de ampliação 

do “armazém industrial”, licenciado ao abrigo do alvará de obras de 

construção n.º 152719 e aditamento n.º 2/20, com uma ampliação da área 

bruta de construção de 342,70 m2, distribuídos por um só piso- r/chão. 

5.2- As alterações descritas no ponto anterior e que se pretende 

licenciar, implicam a construção de um edifício contíguo, ao 

licenciado ao abrigo das licenças supracitadas e suscetível de ser 

constituído em regime de propriedade horizontal, designadamente, em 

duas frações autónomas. --------------------------------------------- 

5.3- Face ao uso pretendido, destinado a “indústria do tipo 3”, há a 

referir que, se enquadra no disposto no n.º 1, do artigo 54.º13 e no 

n.º 1, do artigo 53.º14, do Regulamento do Plano Diretor Municipal, 

onde dispõe que, é possível a localização de instalações destinadas a 

atividades de comércio, serviços e indústria do tipo 3, em espaço 

agroflorestal comum. ----------------------------------------------- 

5.4- De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 58.º15, do Plano 

Diretor Municipal, o índice de construção é nestes casos de 0.25 m2/m2, 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno x índice de 

construção) = 2.500,00 m2 x 0.25 m2/m2 = 625,00 m2 (máxima área bruta 

de construção permitida). A pretensão preconiza uma área bruta de 

construção de 620.05 m2 (área bruta de construção licenciada + área 

bruta de construção ampliada), o que implica, um índice de construção 

de 0,25 m2/m2 (índice de construção do local); ---------------------- 

5.5- O projeto apresentado, está de acordo com o disposto no n.º 1, 

do artigo 58.º, do P.D.M., onde dispõe que, as componentes edificadas 

referentes a comércio e serviços, cumprirão, com as devidas 

adaptações, as regras de edificabilidade estabelecidas no artigo 28.º, 

ou seja: ------------------------------------------------------------ 

5.5.1- A parcela confronta numa extensão mínima de 20 metros com a 

estrada que delimita o espaço; ------------------------------------- 

5.5.2- Tem uma forma em planta que permite a inscrição de um retângulo 

com as dimensões de 20 m x 30 m, com o seu lado maior sobreposto á 

berma da referida via; ---------------------------------------------- 

                                                           
13 Artigo 54º – Instalações para comércio ou serviços --------------- 

1 - É admissível a localização de instalações destinadas 

exclusivamente a actividades comerciais ou de serviços fora dos 

espaços pertencentes à classe 1 – espaços urbanos e urbanizáveis, 

desde que se situem em espaços industriais ou em espaços agro-

florestais comuns. -------------------------------------------------- 
14 Artigo 53º – Instalações industriais e armazéns ------------------ 

1 - É admissível a instalação de unidades industriais fora dos espaços 

pertencentes à classe 2 – espaços industriais, desde que se trate de 

indústrias das classes C ou D referidas no Regulamento do Exercício 

de Actividade Industrial, e aqueles se localizem em espaço florestal 

ou em espaço agro-florestal comuns, e sem prejuízo do cumprimento dos 

condicionamentos legalmente estipulados para cada actividade 

industrial concreta. ----------------------------------------------- 
15 Artigo 58º – Edificabilidade ------------------------------------- 

1 - As componentes edificadas referentes a armazéns de combustíveis 

ou de materiais explosivos ou perigosos, a instalações industriais, a 

armazéns e afins ou a instalações comerciais ou de serviços cumprirão, 

com as devidas adaptações, as regras de edificabilidade estabelecidas 

no artigo 28º relativas à instalação avulsa de unidades industriais, 

salvo no que diz respeito ao Ic, que passa a adoptar o valor de 0,25 

m2/m2. -------------------------------------------------------------- 
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5.5.3- Tem como alinhamento da fachada virada á via com que confronta 

a parcela o afastamento estabelecido para o local, o qual é inferior 

a 30 m, mas que poderá ser uma das adaptações referidas no artigo 28, 

pelo facto de, não se tratar de um espaço industrial; --------------- 

5.5.4- Tem um afastamento mínimo de 5 metros às extremas da parcela 

5.5.5.- No interior da parcela existem espaços destinados ao movimento 

de cargas e descargas e ao estacionamento próprio, com dimensão 

suficiente, para que não seja prejudicada a normal fluência de tráfego 

na via pública. ----------------------------------------------------- 

5.6 - Face à tipologia do imóvel previsto (industria do tipo 3) e à 

área bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado 

nas alíneas d) e e), do n.º 3, do art.º 12.º, da Alteração e 

Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

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

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, uma vez que pode contemplar, 

no interior do seu prédio, área suficiente para 6 lugares de 

estacionamento automóvel, previstos naquela norma regulamentar. São 

previstos e demarcados em planta de implantação, 11 lugares de 

estacionamento. ---------------------------------------------------- 

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 e do 

autor do levantamento topográfico, cujos teores se mostram adequados. 

7- CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

7.1- Considerando que o imóvel a construir se destina a “indústria do 

tipo 3” e que os usos, cumprem o disposto no n.º 1, do artigo 53.º16, 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal. ------------------------- 

7.2- Constatando-se que a parcela de terreno, a implantação do imóvel 

e a área bruta de construção proposta, cumprem o disposto no n.º 1, 

do artigo 58.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal. ---------- 

7.3- Considerando, que os edifícios (existente/licenciado + a 

construir) são suscetíveis de serem constituído em regime de 

propriedade horizontal. --------------------------------------------- 

7.4- Considerando, que se trata de uma edificação que se irá projetar 

em área situada fora do perímetro de construção e dos espaços 

industriais, deverá o requerente, juntar ao processo, documento 

escrito, reconhecido notarialmente, em como, a construção não 

acarretará para o município qualquer obrigação, imediata ou futura, 

de vir a dotá-lo com infraestruturas urbanísticas ou outros serviços 

que possa prestar, nomeadamente construção ou pavimentação de acessos, 

abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica, iluminação 

pública, redes de telecomunicações, redes de saneamento e de drenagem 

de águas pluviais, recolha de lixos e outros resíduos sólidos, 

transportes escolares ou sociais e distribuição domiciliária de 

correio. ----------------------------------------------------------- 

                                                           
16 Artigo 53º – Instalações industriais e armazéns ------------------ 

1 - É admissível a instalação de unidades industriais fora dos espaços 

pertencentes à classe 2 – espaços industriais, desde que se trate de 

indústrias das classes C ou D referidas no Regulamento do Exercício 

de Actividade Industrial, e aqueles se localizem em espaço florestal 

ou em espaço agro-florestal comuns, e sem prejuízo do cumprimento dos 

condicionamentos legalmente estipulados para cada actividade 

industrial concreta. ------------------------------------------------ 
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7.5- Caso, não sejam apresentadas, soluções individuais convenientes 

para as infraestruturas, elencadas no anterior ponto 7.4, aquando da 

subsequente apresentação dos projetos de especialidades, será motivo 

suficiente de indeferimento do licenciamento da edificação em 

apreciação com o presente projeto. ---------------------------------- 

8- PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

8.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

8.1.1- Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, apresentado 

sob requerimento n.º 220/21, ficando o requerente vinculado ao 

estabelecido nos anteriores pontos 7.4 e 7.5. ----------------------- 

8.1.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente, na próxima 

reunião do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo. 

8.2- Caso a Câmara delibere, favoravelmente, o pedido de aprovação das 

alterações ao imóvel, 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; ----------------------------- 

Chaves, 12 de Fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

12/02/2021 --------------------------------------------------------- 

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 SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 12/02/2021    ------------------------------ 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES – APROVAÇÃO DE SUBEMPREITEIRO – 

“HEMATUBO CANALIZAÇÕES E CLIMATIZAÇÕES LDA.” ------------------------ 
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Foi presente a informação nº 70/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República, 2ª Série, n.º 126 de 4 de julho de 2019, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “REDE DE 

GEOTERMIA DE CHAVES”. ----------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 3 de agosto de 2020, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras 

Publicas, 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 1 de 

setembro de 2020, visado pelo tribunal de contas no dia 11/11/2020. - 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 1.095.902,94 € (um milhão 

e noventa e cinco mil, novecentos e dois euros e noventa e quatro 

cêntimos) acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar: ------------------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 365 dias. ---------------------------- 

• Data da consignação: 14 dezembro 2020 --------------------------- 

• A aprovação do PSS para a fase de execução da obra, foi comunicada 

à entidade executante no dia 23 de dezembro de 2020. ---------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Com vista à aprovação por parte do dono de obra, para a admissão de 

subempreiteiros, a entidade executante, através de correio eletrónico, 

datado de 05/02/2021, vem apresentar os documentos que respeitam ao 

contrato de subempreitada, da seguinte empresa: --------------------- 

HEMATUBO, CANALIZAÇÕES E CLIMATIZAÇÕES LDA -------------------------- 

• ALVARÁ Nº59438-PUB ---------------------------------------------- 

• CONTRATO DE SUBEMPREITADA --------------------------------------- 

• APÓLICE DE SEGURO AT -------------------------------------------- 

• CERTIDÃO DA SEGURANÇA SOCIAL ------------------------------------ 

• CERTIDÃO DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA ------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

1. Da análise dos elementos apresentados, conclui-se que este 

subempreiteiro reúne as condições preceituadas na cláusula 48º do 

caderno de Encargos, nos artigos 383º e seguintes do CCP, nos artigos 

4.º, 5.º e 6.º do D.L. 12/04 de 9 de janeiro e da portaria 19/2004 de 

10 de janeiro, com salvaguarda inclusive do somatório dos valores 

subcontratados até à data não ultrapassar 75% do valor global da obra. 

Os trabalhos subcontratados, respeitam à execução dos trabalhos de 

instalação de condutas e acessórios em PEX. e representam 9,95% do 

valor contratual. Na presente data, incluindo este subempreiteiro, os 

valores subcontratados representam 12,56% do valor contratual. ------ 

2. Face ao exposto, ao abrigo dos referidos preceitos legais, não se 

vê qualquer inconveniente na aceitação do referido subempreiteiro, 

propondo-se, os seguintes procedimentos administrativos: ------------ 

a) Que a presente proposta seja agendada para a próxima 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 respetiva 

decisão. ----------------------------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Publicas, 5 de fevereiro de 2021 ------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 
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Em Anexo: cópia da documentação do subempreiteiro ------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.02.11. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2021.02.12. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vice-

presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, e seis 

votos a favor, dos restantes membros deste órgão, concordar com a 

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

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

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

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

apreciação, usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, tendo apresentado a seguinte 

declaração de voto: ------------------------------------------------- 

"Atendendo que se trata de um ato meramente procedimental e não há 

necessidade de ser a favor nem contra, a sua posição é de abstenção.”- 

 

 

1.2. “PO NORTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS”. APROVAÇÃO 

DE SUBEMPREITEIROS. ------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 72/2021, 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 

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 4 de fevereiro de 2021, 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 RAIAPINTA Unipessoal, Lda., com sede na Rua 

das Flores, n.º 70, 5400-885 Vila Verde da Raia, Chaves. ------------ 

2. Anexado ao referido pedido vem documentação do subempreiteiro, que 

se encontra em conformidade. ---------------------------------------- 

3. Da documentação apresentada destaca-se os seguintes documentos: - 
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• Contrato de subempreitada com lista de quantidades; ------------- 

• Alvará; --------------------------------------------------------- 

• 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. -------------------------------------- 

5. Os trabalhos a realizar dizem respeito a revestimentos isolamentos 

e representam 24,17% do valor de adjudicação. ----------------------- 

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, 9 de fevereiro de 2021 -------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Documentação do subempreiteiro ------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.02.11. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2021.02.12. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vice-

presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, e seis 

votos a favor, dos restantes membros deste órgão, concordar com a 

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

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

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

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

apreciação, usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, tendo apresentado a seguinte 

declaração de voto: ------------------------------------------------- 

"Atendendo que se trata de um ato meramente procedimental e não há 

necessidade de ser a favor nem contra, a sua posição é de abstenção.”- 

 

 

1.3. ANÁLISE DE ERROS E OMISSÕES – REMODELAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO PARCIAL 

DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO “CENTRO MUNICIPAL 

DE PROTEÇÃO CIVIL” -------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 76/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 
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1 – Por deliberação de reunião de Câmara, no dia 21 de janeiro de 

2021, foi autorizada a abertura do procedimento identificado em 

epígrafe com vista à adjudicação da empreitada em causa. ------------ 

2 - Na fase correspondente á apresentação por parte dos interessados 

no concurso de pedidos de esclarecimentos e de listas de erros e 

omissões, as empresas “Norteados, Engenharia e Construção, Lda” e 

“Edibarra, Engenharia e Construção, S.A.” apresentaram as respetivas 

questões. ---------------------------------------------------------- 

3 - Após análise das mesmas, foram obtidas as conclusões exaradas em 

documento anexo e que aqui se dá por integralmente reproduzido. -----

4 - Nos termos do exposto na alínea b) do nº 5 do artigo 50º do Código 

dos Contratos Públicos, o órgão competente para a decisão de contratar 

deve pronunciar-se sobre as listas de erros ou omissões e 

esclarecimentos apresentadas, até ao segundo terço do prazo fixado 

para a apresentação das propostas, ou seja, no presente procedimento, 

até ao dia 9 de fevereiro de 2021. ---------------------------------- 

5 – O órgão deve, igualmente, proceder à retificação de erros e 

omissões das peças do procedimento, dentro do mesmo prazo referido no 

número anterior, ao abrigo do disposto no n.º 7 do artigo 50º do mesmo 

diploma. ----------------------------------------------------------- 

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

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) A aceitação da resposta às listas de erros e omissões e pedidos de 

esclarecimentos apresentados, anexando-se a este documento a análise 

do Júri do Concurso. De salientar que não há lugar à alteração do 

preço base do concurso; --------------------------------------------- 

b) Que, dado que o presente documento apenas poderá ser presente na 

reunião ordinária de Câmara que se realiza no próximo dia 18 de 

fevereiro, e de modo a não ultrapassar o período previsto na alínea 

b) do n.º 5 do artigo 50 do CCP, já que o contrário obrigaria à 

prorrogação do prazo de apresentação das propostas, o que, por sua 

vez, acarretaria constrangimentos para o município, o Sr. Presidente 

da Câmara, aprove a análise da lista de erros e omissões apresentada. 

c) Seja submetido o seu ato a ratificação do órgão Executivo 

Municipal, na sua reunião ordinária de 18 de fevereiro 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. --- 

d) Nos termos do nº8 do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos, 

que sejam notificados os interessados, através da plataforma 

eletrónica do Município de Chaves (www.vortalgov.pt), do teor da 

presente decisão. --------------------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 9 de fevereiro de 2021 ------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Amélia Rodrigues) -------------------------------------------------- 

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

2021.02.09. --------------------------------------------------------

Aprovo o proposto infra, nos termos em que se encontra formulado. 

Proceda-se conforme proposta. À Reunião do Executivo para efeitos de 

ratificação deste despacho. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 09.02.2021. ------------ 
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1.4. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) – TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES  

Foi presente a informação nº 78/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves abriu procedimento, por concurso público, 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Beneficiação do 

Edificado do Bairro Social de Casas dos Montes (PAICD 3.2) e 

Reabilitação do Espaço Público do Bairro Social de Casas dos Montes 

(PAICD 3.3) --------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação camarária, do dia 2 de setembro de 

2019, foi adjudicada à empresa “ASG – Construções e Granitos, Lda ”, 

a execução da referida empreitada. ---------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, no dia 30 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 2.248.134,98€ (Dois Milhões, 

Duzentos e quarenta e oito mil centro e trinta e quatro euros e noventa 

e oito cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 420 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 4 de maio de 2020. ------------------- 

6. A comunicação da aprovação do PSS foi feita no dia 14 de maio de 

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

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. O projeto consiste na reabilitação integral dos apartamentos que 

constituem o conjunto habitacional do bairro de Casas dos Montes, 

visando. sobretudo, a melhoria do isolamento térmico das referidas 

habitações. -------------------------------------------------------- 

2. Esta requalificação compreende a melhoria do revestimento exterior 

e substituição de telhados, bem como substituição de caixilharias. 

Relativamente ao interior, a intervenção é integral no que se refere 

a substituição de pavimentos, pinturas, carpintarias, renovação de 

cozinhas e de instalações sanitárias. ------------------------------- 

3. Relativamente às infraestruturas, a intervenção é mais minimalista, 

principalmente no que se refere a instalações elétricas e de 

telecomunicações. -------------------------------------------------- 

4. Relativamente à rede de gás, não foi contemplada qualquer 

intervenção -------------------------------------------------------- 

5. Acontece, porém, que a referida rede, executada posteriormente à 

construção dos prédios e blocos, foi executada com tubagem à vista que 

se encontra extremamente envelhecida tornando a sua utilização 

perigosa. Para além disso não é exequível mantê-la e executar os 

trabalhos na parede em que se encontra apoiada, já que é necessário 

retirar o revestimento antigo, renovar água e saneamento e executar o 

novo revestimento. -------------------------------------------------- 

6. Desta forma, torna-se imprescindível efetuar a renovação desta 

infraestrutura, aproveitando a intervenção para que a mesma seja 

embutida na parede, tornando-a mais segura -------------------------- 

7. O valor proposto para cada apartamento é de 300,00€, o que ascende 

a 17.100,00€, já que são 57 unidades. ------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

1. Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões 

de facto acima enunciadas, propõe-se a seguinte linha de atuação: 



                                                                F. 56 

                                                                  _____________________ 

 
2. Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de executivo Municipal, com vista à obtenção das competentes 

aprovações; -------------------------------------------------------- 

3. A aprovação dos trabalhos complementares apresentados, 

considerando que os mesmos estão de acordo com o n. º2 do artigo 370º 

do CCP. Os referidos trabalhos ascendem ao montante de 17.100,00€ 

(Dezassete mil cem Euros) IIVA não incluído, representando 0,76% do 

valor global da obra. Não existe até à data qualquer outro contrato 

de trabalhos complementares. ---------------------------------------- 

4.  A aprovação dos preços não previstos no contrato, considerando 

que os mesmos, resultam de preços unitários correntes e praticados na 

região em obras similares e como tal procedem de custos médios 

unitários, resultantes de anteriores procedimentos, para prestações 

do mesmo tipo de trabalhos; ----------------------------------------- 

5. Que, caso a proposta seja aprovada, seja encaminhada para o 

Gabinete de Notariado e Expropriações, para ser formalizado o ato 

através da assinatura do competente contrato, devendo-se notificar 

previamente também o adjudicatário no sentido de apresentar um reforço 

de caução, destinada a garantir a celebração do contrato. ----------- 

6. Que o prazo para a execução dos trabalhos seja fixado em 114 dias, 

já que se estima que sejam necessários, em média, dois dias para a 

realização do trabalho, em cada apartamento. ------------------------ 

7. Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação, seja dada 

ordem de execução dos trabalhos ao adjudicatário, por escrito, 

facultando-lhe as peças necessárias. -------------------------------- 

8. A presente proposta encontra-se devidamente cabimentada com o 

n.º______________ -------------------------------------------------- 

9. O valor da mesma, dispensa a publicitação prevista no n.º 1 do 

artigo 315º do CCP. ------------------------------------------------- 

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

Chaves 11 de fevereiro de 2021 -------------------------------------- 

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

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

Anexo: Exemplos das instalações existentes -------------------------- 

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

MINUTA DO 1.º ADICIONAL AO CONTRATO N.º 24/2019, RELATIVO À EXECUÇÃO 

DA EMPREITADA “BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS 

MONTES (PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL 

DE CASAS DOS MONTES (PAICD 3.3) – TRABALHOS COMPLEMENTARES DE 

SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES ------------------------------------- 

• No passado dia 30 de setembro de 2019, foi celebrado um contrato 

para execução da empreitada “Beneficiação do edificado do Bairro 

Social de Casas dos Montes (PAICD 3.2) e reabilitação do espaço público 

do Bairro Social de Casas dos Montes (PAICD 3.3)”, pelo valor de € 2 

248 134,98 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, cento e 

trinta e quatro euros e noventa e oito cêntimos), registado nos 

serviços municipais – Unidade de Contratos e Expropriações -, sob o 

n.º 24/2019, com a empresa “ASG - Construções & Granitos, Lda.”, pessoa 

coletiva n.º 503 056 820, o qual foi submetido a Tribunal de Contas, 

onde lhe foi atribuído o número de Processo 3419/2019, e tendo sido 

objeto de “declaração de conformidade”, em 06/04/2020. -------------- 

1. O projeto relativo à referida empreitada consiste na reabilitação 
integral dos apartamentos que constituem o conjunto habitacional do 

Bairro de Casas dos Montes, visando, sobretudo, aperfeiçoar o 

isolamento térmico das referidas habitações, a partir da melhoria do 

revestimento exterior, bem como da substituição de telhados e 

caixilharias. ------------------------------------------------------ 

2. Relativamente ao interior, no tocante a pavimentos, pinturas, 

carpintarias, cozinhas e instalações sanitárias a intervenção é 

integral, sendo, no entanto, bem mais minimalista no que diz respeito 

às infraestruturas, nomeadamente no que respeita a instalações 

elétricas e de telecomunicações. ------------------------------------ 

3. Por sua vez, no tocante à rede de gás, a qual foi executada 

posteriormente à construção dos prédios, não foi contemplada, no 

âmbito do projeto, qualquer tipo de intervenção. -------------------- 

4. Acontece, porém, que a referida rede, uma vez que foi executada à 
posterior, encontra-se com a tubagem à vista, permitindo observar que 

se encontra extremamente envelhecida o que torna a sua utilização 

perigosa. Por outro lado, não é exequível mantê-la e executar os 

trabalhos nas paredes onde se encontra apoiada, já que é necessário 

retirar o revestimento antigo, renovar rede de água e saneamento e 

executar o novo revestimento. --------------------------------------- 

5. Atendendo à necessidade de se proceder à substituição desta 

infraestrutura, aproveitando a intervenção para embuti-la na parede, 

conferindo-lhe maior segurança, estamos, nos termos do n.º 2, do artigo 
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370.º, do CCP, perante trabalhos complementares de suprimento de erros 

e omissões, que ascendem ao montante de € 17.100,0017 (dezassete mil e 

cem euros), IVA não incluído, representando 0,76% do valor global da 

obra. -------------------------------------------------------------- 

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

No dia ……... de …………………… de 20…., celebram o 1.º adicional ao contrato 

relativo à execução da empreitada designada “Beneficiação do edificado 

do Bairro Social de Casas dos Montes (PAICD 3.2) e reabilitação do 

espaço público do Bairro Social de Casas dos Montes (PAICD 3.3)” – 

Trabalhos Complementares de Suprimento de Erros e Omissões, aprovado 

em reunião do executivo municipal, do dia …… de ………….. de 20….., na 

sequência da Informação/Proposta n.º …………….., da Divisão de Obras 

Públicas, datada do dia ….. de …………….. de 20…...--------------------- 

Como primeiro contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, 

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

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

Como Segundo Contratante, a ASG - Construções & Granitos, Lda., com 

sede …………………., Pessoa Coletiva n.º …………………., com o mesmo número de 

matricula na Conservatória do Registo Comercial de ………………., titular 

do Alvará de Empreiteiro de Obras Púbicas n.º …………….., com o capital 

social de …………………. euros, legalmente representada por ……………………., 

residente na ………………………, titular do Cartão do Cidadão n.º ……………………, 

válido até ………………………., na qualidade de ……………………, conforme poderes 

constantes na ………………….., documento que fica arquivado em anexo ao 

presente adicional ao contrato. ------------------------------------ 

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

O presente adicional ao contrato de empreitada tem por objeto a 

execução de trabalhos complementares de suprimento de erros e 

omissões, referentes à empreitada “Beneficiação do edificado do Bairro 

Social de Casas dos Montes (PAICD 3.2) e reabilitação do espaço público 

do Bairro Social de Casas dos Montes (PAICD 3.3)”, no montante de € 

17 100,00 (dezassete mil e cem euros), acrescidos de IVA à taxa legal 

em vigor. ----------------------------------------- 

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

(Prazo de execução) ------------------------------------------------ 

O prazo de execução dos trabalhos complementares de suprimento de 

erros e omissões é de ……… (…………) dias. ----------------------------- 

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

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 

do primeiro contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste adicional cabimento na rubrica com a seguinte classificação: 

Económica: ………..………….; Cabimento n.º …………., de …. de …………. de 20……. - 

2. Com a assinatura do presente adicional foi assumido o Compromisso 

n.º …….., de ……….……., em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo 

9.º e n.º 3, do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

e artigo 7.º, n.º 3, alínea c) do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho.  

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

(Garantia para cumprimento das obrigações por parte do segundo 

contratante) ------------------------------------------------------- 

                                                           
17 57 apartamentos/300 euros. --------------------------------------- 
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Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, um reforço da caução, através 

de …………………, no valor de € ………… (…………………………..), correspondendo a ……….% 

do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e 

omissões, objeto do presente contrato, coincidindo o seu prazo com o 

términus da garantia inicial. --------------------------------------- 

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

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente adicional ao contrato 

serão efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor 

para o processamento das despesas públicas. ------------------------- 

2. A execução dos trabalhos complementares objeto do presente 

adicional ao contrato inicial, foi autorizada por …………………… do passado 

dia ……………………………...-------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado outorgado em …………………., registado 

nos serviços municipais – UCE, sob o n.º 24/2019. ------------------- 

O Primeiro Contratante, --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante, --------------------------------------------- 

Contrato n.º ……../20……..---------------------------------------------

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.02.11. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2021.02.12. --------------------------------------------------------

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

 

 

1.5. REQUALIFICAÇÃO DA E.M. 550 ENTRE A RUA CENTRAL (ARCOSSÓ) E A RUA 

FARIA DE MORAIS (VIDAGO) - CONCURSO PÚBLICO ------------------------- 

Foi presente a informação nº 79/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

Para conhecimento e respetiva aprovação, apresenta-se em anexo o 

projeto e processo de procedimento para a execução da obra, 

“Requalificação da E.M. 550 entre a Rua Central (Arcossó) e a Rua 

Faria de Morais (Vidago)”. ------------------------------------------ 

Este projeto propõe a execução dos trabalhos de requalificação do 

pavimento da Estrada Municipal 550, e a reabilitação da rede de 

drenagem de águas pluviais, com redefinição da sinalização vertical e 

horizontal. -------------------------------------------------------- 

2. PROPOSTA / DECISÃO: --------------------------------------------- 

Assim e face ao descrito propõe-se: --------------------------------- 

1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 

especificidade dos trabalhos; --------------------------------------- 

2. Seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por 

Concurso Público, para a adjudicação da obra “Requalificação da E.M. 

550 entre a Rua Central (Arcossó) e a Rua Faria de Morais (Vidago)”; 

3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

240.789,36 €, (Duzentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e nove 

euros e trinta e seis cêntimos), acrescido do respetivo valor do IVA.  

A fixação do preço base do concurso foi elaborada pelo projetista e 

coordenador do projeto, José Manuel Nogueira Cardão, do gabinete de 
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projeto “Formas & Conceitos – Arquitetura, Engenharia e Gestão, Lda. 

que faz parte integrante e que anexamos ----------------------------- 

4. Que, de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Código 

dos Contratos Públicos, seja adotado como procedimento prévio à 

contratação, o Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal 

Oficial da União Europeia; ------------------------------------------ 

5. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 120 dias; -------- 

6. Para a realização da presente empreitada, não foram solicitados 

pareceres prévios; -------------------------------------------------- 

7. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: - 

a) Projeto de execução com base na informação técnica N.º 

188/DPM/2019, da Divisão de Projetos e Mobilidade; ------------------ 

b) Anúncio conforme modelo estipulado no Anexo I, da Portaria n.º 

371/2017 de 14/12; -------------------------------------------------- 

c) Programa de Procedimento; --------------------------------------- 

d) Caderno de Encargos; -------------------------------------------- 

e) Plano de Segurança e Saúde; ------------------------------------- 

f) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

8. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º do Código 

dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 

procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

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

Presidente: Vitor Pereira ------------------------------------------- 

1º Vogal efetivo: Fernanda Serra ------------------------------------ 

2º Vogal efetivo: Amélia Rodrigues ---------------------------------- 

Suplentes: --------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: Gilberto Fernandes ------------------------------- 

2º Vogal suplente: Madalena Branco ---------------------------------- 

9. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências, 

com exceção no disposto no n.º 2 do artigo 69.º do C.C.P. ----------- 

10. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, foi 

na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua aplicação 

conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------------------ 

Dado tratar-se de uma obra simples, sem complexidade relevante, onde 

não são aplicados métodos ou técnicas inovadoras, é dispensável a 

revisão de projeto, de acordo com o n.º 2 do artigo 43º do CCP, 

entende-se também que determinados elementos de solução da obra a 

realizar exarados no n.º 5 do artigo 43.º do referido diploma, são 

dispensáveis, designadamente: --------------------------------------- 

- Levantamentos E análises de campo – Para a execução dos trabalhos 

previstos, foram analisados os levantamentos existentes e efetuada 

análise de campo; --------------------------------------------------- 

- Estudo geológico – geotécnico – Foi considerada a informação 

geológica – geotécnica existente, da área de intervenção considerada 

no projeto; --------------------------------------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 

encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, bem como 

pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro; --------- 

- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se incluindo 

a identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos 

bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões a impor – Não 

aplicável dada a natureza da obra; ---------------------------------- 
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- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em consideração 

as características da obra a realizar, não foram realizados ensaios 

laboratoriais ou outros; -------------------------------------------- 

- Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 

nos termos da legislação aplicável - O PPGRCD faz parte das peças do 

procedimento, em fascículo anexo. ----------------------------------- 

11. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado em 

240.789,36 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo 0102/07030301 2019 I 8, tendo sido concedida à obra 

a proposta de cabimento n.º 250/2021. ------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 11 de fevereiro de 2021 ------------------ 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Amélia Rodrigues) -------------------------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Projeto de Execução; ---------------------------------------------- 

- Declarações do Júri do Concurso; ---------------------------------- 

- Justificação do Preço Base; --------------------------------------- 

- Modelo de Anúncio de Concurso Público; ---------------------------- 

- Programa de Procedimento; ----------------------------------------- 

- Caderno de Encargos; ---------------------------------------------- 

- Plano de Segurança e Saúde; --------------------------------------- 

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

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

2021.02.12. --------------------------------------------------------

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

 

 

1.6. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2021 --- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 43.396,85 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

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

2021.02.12. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 43.396,85 

(Quarenta e três mil, trezentos e noventa e seis euros e oitenta e 

cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------ 

 

 

1.7. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 09/DOP/2021 ----------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 09/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES E GARNITOS, LDA., no valor de 53.129,21 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.02.12. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 53.129,21 

(Cinquenta e três mil, cento e vinte e nove euros e vinte e um 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.8. PAICD 3.1 – BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO DOS FORTES – 

REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 13 MORADIAS DA CMC - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

10/DOP/2021 -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 10/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JCNF – Construção, Lda., no valor de 52.736,51 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.02.12. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 52.736,51 

(Cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e seis euros e cinquenta e 

um cêntimo), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------------- 

 

 

1.9. CONSTRUÇÃO DE CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES (PAMUS 4) - AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2021 (REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA) ------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 11.641,66 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

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

2021.02.12. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 11.641,66 

(Onze mil, seiscentos e quarenta e um euros e sessenta e seis 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.10. REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA DO CANEIRO 

- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2021 (REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA) ----- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, EDIBARRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A., no valor de 

10.973,34 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

2021.02.12. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 10.973,34 

(Dez mil, novecentos e setenta e três euros e trinta e quatro 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 
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1.11. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 03/DOP/2021 (LOTE 2) ------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 03/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 93.253,69 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

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

2021.02.12. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 93.253,69 

(Noventa e três mil, duzentos e cinquenta e três euros e sessenta e 

nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

 

1.12. PARU 2.1 – REABILITAÇÃO DO MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE, DO CASTELO, 

BALUARTE E ENVOLVENTE - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 03/DOP/2021 -------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 03/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 58.076,41 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

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

2021.02.12. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto neste auto de medição. ---------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 58.076,41 

(Cinquenta e oito mil e setenta e seis euros e quarenta e um cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.13. MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

09/DOP/2021 -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 09/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, COSTA & CARREIRA, LDA., no valor de 16.429,46 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.02.12. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 16.429,46 

(Dezasseis mil, quatrocentos e vinte e nove euros e quarenta e seis 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 
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VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

 

1. LIBERTAÇÃO DE CAUÇÕES – ELABORAÇÃO DOS CADASTROS DE REDES DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUAS E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DE 

CHAVES. INFORMAÇÃO Nº49/DA/2021. ------------------------------------ 

Foi presente a informação nº49/DA/2021, identificada em epígrafe, cujo 

o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais. ------ 

Através de ofício de 08 de setembro de 2020, a Hidurbe Serviços, vem 

requerer a libertação das cauções, prestadas por garantia bancária no 

âmbito do contrato de “ Elaboração dos Cadastros de Redes de 

Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais do Concelho de 

Chaves”.------------------------------------------------------------ 

Propõe-se o cancelamento da Garantia Bancária nº 72006719142 no valor 

de 16.500,00€ (dezesseis mil  e quinhentos euros) e o Depósito Caução 

no montante de 994,31€ (novecentos e noventa e quatro euros e trinta 

e um cêntimos).------------------------------------------------------ 

Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão Executivo 

Municipal, aos serviços municipais responsáveis, nomeadamente à 

Divisão de Gestão Financeira.---------------------------------------- 

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

  Chaves, 21 de janeiro de 2021.--------------------------------------- 

(Paulo Jorge Rodrigues Branco, Eng.º)-------------------------------- 

DESPACHO DO SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 04/02/2021    ------------------------------------- 

Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. JOSÉ ARNALDO FERREIRA VIANA. 

INFORMAÇÃO Nº62/DA/2021. -------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº62/DA/2021, identificada em epígrafe, cujo 

o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais. ------ 

1.INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------- 

Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 27 de novembro de 2020 um 

requerimento de um pedido em nome de José Arnaldo Ferreira Viana, a 

solicitar o pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de 

água.--------------------------------------------------------------- 

A 04 de dezembro de 2020, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.--- 

A 19 de janeiro de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº03/SIS - 2021, que o Sr.José Arnaldo Ferreira 

Viana, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de 

liquidar, o valor das faturas, em prestações.------------------------ 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, as faturas em causa, correspondem à data de 

apresentação do pedido 169,25€.-------------------------------------- 
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2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;---------------------------------------------------------- 

Considerando que o valor da dívida é inferior a 250€ e o valor mínimo 

regulamentado para a prestação mensal até esse valor ser de 25€.----- 

Considerando que o valor da prestação é de 25€, o valor em causa 

corresponde a 8 prestações.------------------------------------------ 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 169,25€, em 8 

prestações mensais;------------------------------------------------- 

b.Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

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

c.Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão executivo 

municipal, à Divisão de Ambiente.------------------------------------ 

Chaves, 27 de janeiro de 2021.--------------------------------------- 

À consideração do Sr. Vereador Victor Santos.------------------------ 

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

no uso de competências delegadas------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

DESPACHO DO SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 29/01/2021    ------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
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2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. ALTERAÇÃO DA FINALIDADE DA DOAÇÃO, FEITA PELO MUNICÍPIO DE CHAVES, 

POR ESCRITURA DE 01/04/2003, À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CHAVES, 

DO PRÉDIO SITO EM CAMPO, FREGUESIA DE VILARELHO DA RAIA, CONCELHO DE 

CHAVES, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL SOB O NÚMERO 100. 

PROPOSTA N.º 17/GAPV/2021. ------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Contextualização da Proposta -------------------------------- 

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

Na sequência da deliberação do órgão executivo do Município de Chaves, 

em reunião ordinária havida em 02/12/2002, foi aprovada, por 

unanimidade, a Proposta n.º 139/GAP/2002, consubstanciada na 

autorização da cedência gratuita do, à data, prédio rústico, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o número 100, 

registado a favor deste Município pela inscrição G-3, inscrito na 

respetiva matriz sob o artigo 3855, situado no lugar de Campo, 

freguesia de Vilarelho da Raia, concelho de Chaves, ao qual foi 

atribuído, para efeitos da doação, o valor de €13.966,34, tendo por 

destinação a concretização do projeto de Construção de um Centro de 

Dia e Apoio Domiciliário; ------------------------------------------ 

A deliberação antes enunciada, teve na sua origem anterior Proposta 

n.º 53(CM-GAP)/98, objeto de aprovação em reunião ordinária do órgão 

executivo de 23/06/1998, a qual já previa a existência de uma parceria, 

à data, com a Instituição Privada de Solidariedade Social (IPSS) Santa 

Casa da Misericórdia de Chaves e Boticas, em sintonia com a fatualidade 

aduzida; ----------------------------------------------------------- 

Em 01/04/2003, dando execução à decisão administrativa tomada sob a 

Proposta Nº 139/GAP/2002, veio a ser celebrada a escritura de doação 

relativa ao supra identificado prédio, entre o Município de Chaves e 

a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Chaves, dela ficando a 

constar que “a doação do presente prédio rústico se destina, 

exclusivamente, à edificação das instalações do centro de dia e apoio 

domiciliário da freguesia de Vilarelho da Raia, consignando-se o 

direito de reversão a favor deste Município, do referido prédio, se o 

mesmo não for afecto ao fim que justificou a doação”; -------------- 

Em conformidade, o referido prédio, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Chaves sob o nº 100/19870325, veio a ser inscrito 

a favor da Santa Casa da Misericórdia de Chaves, pela Apresentação 2, 

de 30 de maio de 2003, com a cláusula de reversão, caso o prédio não 

seja afeto ao fim que justificou a doação – instalações do centro de 

dia e apoio domiciliário da freguesia de Vilarelho da Raia; --------- 

E, que pela Apresentação 1981 de 12 de março de 2020, veio a ser 

registada, sobre aquele prédio, a favor da Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo de Trás-os-Montes e Alto Douro, C.R.L, uma hipoteca voluntária 

para garantia de um empréstimo no montante de €1 600 000,00; ------- 

Através de requerimento, registado com o NIPG 1840 junto dos 

competentes erviços municipais, veio a Santa Casa da Misericórdia de 

Chaves solicitar a “alteração da finalidade de doação do prédio 

(urbano) inscrito na matriz sob o artigo 1024.º”, traduzida em 

contemplar a “instalação das respostas sociais regulamentadas pelo 

Ministério do Trabalho e Segurança Social”, porquanto pretende levar 

a efeito a remodelação e ampliação dos equipamentos sociais, ora, 

existentes, tendo por mister ir ao encontro da satisfação das 

necessidades de apoio social emanadas pela população, nomeadamente ao 
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nível de providenciar resposta em sede de Estrutura Residencial de 

Idosos (ERPI) e Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD); ---------------- 

Os pressupostos subjacentes à retro mencionada decisão administrativa 

se mantêm válidos, no que concerne à parceria existente entre o 

Município de Chaves e a Instituição Privada de Solidariedade Social 

(IPSS) Santa Casa da Misericórdia de Chaves, relativamente aos 

equipamentos sociais existentes; ----------------------------------- 

O interesse público afeto à reabilitação e ampliação dos equipamentos 

sociais existentes, traduzidos ao nível de respostas sociais em sede 

de ERPI e SAD, a levar a efeito pela Santa Casa da Misericórdia de 

Chaves, sobrevém, tornando-se necessária, para os devidos e legais 

efeitos, a alteração da finalidade da doação do prédio, cuja natureza 

foi alterada de rústica para urbana, encontrando-se inscrito na matriz 

predial respetiva da aludida freguesia de Vilarelho da Raia sob o 

artigo 1024, por forma a acolher a “instalação das respostas sociais 

regulamentadas pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social”, em 

sede contratual a outorgar pelas partes; ---------------------------- 

Atenta a previsão constante na alínea h) do artigo 23.º do Anexo I à 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação ulterior (Regime 

Jurídico das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais), 

dispõem os municípios de atribuições na área da ação social; ------- 

Entre as competências do órgão executivo municipal consta, à luz da 

previsão constante na alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do mencionado 

diploma legal, a deliberação sobre as formas de apoio a entidades e 

organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução 

de obras ou à realização de eventos de interesse para o município; -- 

É de salientar que todos os pressupostos e fundamentos justificadores 

da doação, evidenciados nas Propostas retromencionadas, se mantêm 

inteiramente válidos, devendo, tão só, a finalidade da doação, 

associada à prossecução do interesse público, ser alterada no sentido 

de acolher a destinação do prédio, supra identificado, a instalação 

das respostas sociais regulamentadas pelo Ministério do Trabalho e 

Segurança Social, designadamente a estrutura residencial para idosos 

(ERPI) e serviço de apoio domiciliário (SAD), não carecendo, nessa 

justa medida, de sancionamento do órgão deliberativo municipal, à luz 

do disposto, na alínea i), do nº1, do Artigo 25º, do Anexo I, à Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, e posteriores alterações. ------------ 

II – Da Proposta Stricto Sensu ------------------------------------ 

Pelo exposto supra, e em coerência com as razões de facto e de direito 

elencadas, proponho ao executivo municipal, o seguinte: 

1. A aprovação da alteração da finalidade da doação do prédio 

urbano, sito em Campo, freguesia de Vilarelho da Raia, concelho de 

Chaves, inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo 1024, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o nº 

100/19870325, consignada na escritura de doação celebrada entre o 

Município de Chaves e a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 

Chaves em 01 de abril de 2003, exarada a folhas 48 verso a 50, do 

Livro de Notas para Escrituras Diversas Nº 74, dos serviços municipais 

de Notariado Privativo, no sentido da mesma passar a contemplar a 

instalação das respostas sociais regulamentadas pelo Ministério do 

Trabalho e Segurança Social, ou organismo público equivalente, 

designadamente a estrutura residencial para Idosos – ERPI – e serviço 

de apoio domiciliário – SAD -, mantendo-se, em tudo o mais, o 

estabelecido na dita escritura de doação; -------------------------- 

2. A formalização, consequentemente e nessa justa medida, de título 

contratual traduzindo a alteração da cláusula resolutiva patente na 

enunciada escritura e no Registo Predial, caso a donatária - Santa 
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Casa da Misericórdia de Chaves – confira ao prédio, em causa, um fim 

distinto do agora previsto, ficando, desde já, o Presidente da Câmara 

ou o seu substituto legal, a outorgar o respetivo contrato; --------- 

3. Por fim, caso a presente proposta seja aprovada, tendo em vista 

a eficácia da presente decisão, a donatária deverá assegurar a obtenção 

da concordância da credora hipotecária, relativamente a tal alteração 

da destinação do prédio, encaminhando-se, em vista à respetiva 

operacionalização, a presente Proposta para a unidade orgânica 

competente, no caso a Unidade de Contratos e Expropriações. -------- 

Chaves, aos 11 de fevereiro de 2021. ------------------------------- 

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

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção dos 

Vereadores, Dr. Francisco António Chaves de Melo e Dra. Maria Manuela 

Pereira Tender, e cinco votos a favor, dos restantes membros deste 

órgão, aprovar a proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da 

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

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

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

apreciação, usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, tendo apresentado a seguinte 

declaração de voto: ------------------------------------------------- 

" A sua posição de abstenção prende-se com o facto da alteração da 

finalidade da doação, ora proposta, possa gerar alguma polémica na 

freguesia.” -------------------------------------------------------- 

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. PEDIDO DE PLANO PRESTACIONAL - REQUERENTE: MARTA DE JESUS DOS SANTOS 

SILVA - MORADA: TRAVESSA DE S. BENTO N. º 4, STA CRUZ TRINDADE, 5400-

716 CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 06/DAIRE/2021, DO TECNICO SUPERIOR, 

ALEXANDRE SIMÃO DE 28/01/2021. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre o requerimento com 

o n. º de expediente 9896 de 04 setembro de 2020, formulada pela 

requerente, Marta de Jesus dos Santos Silva, contribuinte fiscal n. º 

195 552 245, relacionada com o pedido de plano prestacional para 

pagamento de avisos em atraso, referentes ao direito de ocupação do 

espaço de venda E15 do terrado da Feira Semanal de Chaves. ---------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Nos termos do artigo 50.º do Regulamento de Exercício de 

Atividade de Comércio a Retalho Não Sedentária, pela ocupação dos 

espaços de venda são devidas as taxas constantes no Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas em vigor no Município de Chaves (RLCT), 

a pagar até ao dia 15 de cada mês, mediante as guias de pagamento 

emitidas para o efeito. --------------------------------------------- 

2.2. O incumprimento do dever de pagamento obriga à extração das 

respetivas certidões de dívida para efeitos de execução fiscal, em 

vista à cobrança coerciva dos valores em falta, ao abrigo do disposto 

no n. º 4 do artigo 34.º do RLCT, e tem como consequência a extinção 

definitiva do direito de ocupação do respetivo espaço de venda no 
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terrado da Feira Semanal de Chaves (n. º 4 do artigo 50.º do 

Regulamento de Exercício de Atividade de Comércio a Retalho não 

Sedentário). ------------------------------------------------------- 

2.3. Todavia, nos termos do artigo 16.º do Regulamento de Liquidação 

e Cobrança de Taxas Municipais (RLCTM), compete à Câmara Municipal 

autorizar o pagamento em prestações, nos termos do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário e da Lei Geral Tributária (CPPT), 

desde que se encontrem reunidas as condições para o efeito. --------- 

2.4. O referido pagamento em prestações pode ser autorizado, desde 

que se verifique que a requerente, pela sua situação económica, não 

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

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

inferior a 1 unidade de conta (102,00€) no momento da autorização, nos 

termos do disposto no n. º 5 do artigo 196.º do CPPT. --------------- 

3. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

3.1. Através do n/ ofício com a referência 45/DSC/2020, datado de 04 

de maio de 2020, foi comunicada à requerente a existência de avisos 

por liquidar, relativos aos meses de abril de 2019 a fevereiro de 

2020, referentes ao direito de ocupação do espaço de venda E15 do 

terrado da Feira Semanal de Chaves, os quais perfaziam um total de 

376,20€ (trezentos e setenta e seis euros e vinte cêntimos), ao que 

acrescem juros de mora vencidos. ------------------------------------ 

3.2. Consultado o processo da requerente, constata-se que já 

anteriormente viu aprovado um plano de pagamento em prestações, o qual 

cumpriu. ----------------------------------------------------------- 

4. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

4.1. Em 04.09.2020 o requerente, através do documento registado nos 

serviços de expediente geral desta Autarquia, sob o n. º 9896, vem 

solicitar o pagamento do montante em dívida em prestações, alegando 

que a sua “situação económica não permite pagar a sua totalidade”, 

apresentando para o efeito a última declaração de IRS referente ao ano 

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

4.2. Consultado o programa de Feiras e Mercados constata-se que se 

encontram atualmente em dívida, 11 avisos de pagamento, que perfazem 

um total de 376,20€ (trezentos e setenta e seis euros e vinte 

cêntimos), ao que acrescem juros de mora vencidos. ------------------ 

4.3. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) Da análise dos documentos apresentados comprova-se a 

insuficiência económica da requerente, nos termos da lei sobre o apoio 

judiciário, pelo que poderá vir a ser autorizado o pagamento em 3 

prestações, no valor de 125,40€ (cento e vinte e cinco euros e quarenta 

cêntimos), acrescendo os juros de mora, que continuam a vencer-se em 

relação à dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral 

pagamento, de acordo com o disposto no n. º 8 do artigo 196.º do CPPT;  

(ii) Nos termos do n. º 4 do artigo 16.º do Regulamento de Cobrança e 

Liquidação de Taxas Municipais, o pagamento de cada prestação deverá 

ocorrer durante o mês a que esta corresponder até ao 8.º dia. ------ 

(iii) No entanto, a falta de pagamento de qualquer prestação implica o 

vencimento imediato das seguintes, e a persistência da situação de 

incumprimento do dever de pagamento deverá conduzir à extração das 

respetivas certidões de dívida para efeitos de execução fiscal, em 

vista à cobrança coerciva dos valores em falta, ao abrigo do disposto 

no n.º 4 do artigo 34.º do RLCT, e deverá ter como consequência a 

extinção definitiva do direito de ocupação do respetivo espaço de 

venda no terrado da Feira Semanal de Chaves. ----------------------- 

5. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 
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Face ao exposto, este serviço propõe à Senhora Vereador Paula Chaves, 

responsável pelo pelouro das feiras e mercados, a aprovação da presente 

informação e a adoção da seguinte estratégia procedimental: -------- 

(i) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no deferimento do pagamento dos avisos 

em atraso, em 3 prestações no valor de 125,40€ (cento e vinte e cinco 

euros e quarenta cêntimos), ao qual acrescem os juros de mora vencidos; 

(ii) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do artigo 114.º, em conjugação com o artigo 122.º, ambos 

do CPA, do sentido da deliberação que vier a ser proferida sobre a 

matéria ora em apreciação, sendo para o efeito estabelecido o prazo 

de 10 dias para permitir à mesma vir a processo, por escrito, dizer o 

que se lhe oferecer sobre o mesmo, tudo isto nos termos do artigo 

121.º do CPA. Caso a interessada no prazo anteriormente referido não 

se manifestar, considera-se aceite o plano de pagamentos proposto. -- 

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas. ---------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 28/01/2021----- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

a informação à consideração da Senhora Vereadora, Engª Paula Chaves, 

para aprovação da proposta e da estratégia procedimental preconizada 

na mesma. ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 12/02/2021 --------–-- 

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. PLANO PRESTACIONAL - REQUERENTE: MANUEL MENDES DA CUNHA COELHO - 

MORADA: RUA JOAQUIM MAZAREM N. º 19, STA CRUZ TRINDADE, 5400-695 CHAVES 

– INFORMAÇÃO Nº 07/DAIRE/2021, DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO 

DE 05/02/2021. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre o pedido de plano 

prestacional para pagamento de avisos em atraso, referentes ao direito 

de ocupação do espaço de venda E54 do terrado da Feira Semanal de 

Chaves, formulado por Manuel Mendes da Cunha Coelho. ---------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Nos termos do artigo 50.º DO Regulamento de Exercício de 

Atividade de Comércio a Retalho Não Sedentária, pela ocupação dos 

espaços de venda são devidas as taxas constantes no Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas em vigor no Município de Chaves (RLCT), 

a pagar até ao dia 15 de cada mês, mediante as guias de pagamento 

emitidas para o efeito. -------------------------------------------- 

2.2. O incumprimento do dever de pagamento obriga à extração das 

respetivas certidões de dívida para efeitos de execução fiscal, em 

vista à cobrança coerciva dos valores em falta, ao abrigo do disposto 

no N. º 4 do artigo 34.º do RLCT, e tem como consequência a extinção 

definitiva do direito de ocupação do respetivo espaço de venda no 
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terrado da Feira Semanal de Chaves (n. º 4 do artigo 50.º do 

Regulamento de Exercício de Atividade de Comércio a Retalho não 

Sedentária). ------------------------------------------------------- 

2.3. Todavia, nos termos do artigo 16.º DO Regulamento de Liquidação 

e Cobrança de Taxas Municipais (RLCTM), compete à Câmara Municipal 

autorizar o pagamento em prestações, nos termos do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário e da Lei Geral Tributária (CPPT), 

desde que se encontrem reunidas as condições para o efeito. -------- 

2.4. O referido pagamento em prestações pode ser autorizado, desde 

que se verifique que o requerente, pela sua situação económica, não 

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

em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser inferior a 1 

unidade de conta (102,00€) no momento da autorização, nos termos do 

disposto no N. º 5 do artigo 196.º do CPPT. ------------------------ 

3. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

3.1. Através do n/ ofício com a referência 43/DSC/2020, datado de 04 

de maio de 2020, foi comunicado ao requerente a existência, em conta 

corrente, de avisos por liquidar, relativos aos meses de março de 2018 

a fevereiro de 2019, referentes ao direito de ocupação do espaço de 

venda E54 do terrado da Feira Semanal de Chaves, os quais perfaziam 

um total de 372,20€ (trezentos e setenta e dois euros, e vinte 

cêntimos), ao que acrescem juros de mora vencidos. ----------------- 

4. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

4.1. O requerente, através do documento registado nos serviços de 

expediente geral desta Autarquia, sob o n. º 8167, vem solicitar o 

pagamento do montante em dívida em prestações, alegando que a sua 

“situação económica não permite pagar a sua totalidade”, apresentando 

para o efeito a última declaração de IRS referente ao ano 2019. ---- 

4.2. Consultado o programa de Feiras e Mercados constata-se que se 

encontram atualmente em dívida, 9 avisos de pagamento, que perfazem 

um total de 280,80€ (duzentos e oitenta euros e oitenta cêntimos), ao 

que acrescem juros de mora vencidos. ------------------------------- 

4.3. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: -------------------------------- 

(i) Da análise dos documentos apresentados comprova-se a 

insuficiência económica do requerente, nos termos da lei sobre o apoio 

judiciário, pelo que poderá vir a ser autorizado o pagamento em 2 

prestações, no valor de 140,40 € (cento e quarenta euros, e quarenta 

cêntimos), acrescendo os juros de mora, que continuam a vencer-se em 

relação à dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral 

pagamento, de acordo com o disposto no n. º 8 do artigo 196.º do CPPT;  

(ii) Nos termos do N. º 4 do artigo 16.º do Regulamento de Cobrança e 

Liquidação de Taxas Municipais, o pagamento de cada prestação deverá 

ocorrer durante o mês a que esta corresponder até ao 8.º dia. ------ 

(iii) Contudo, a falta de pagamento de qualquer prestação implicará o 

vencimento imediato das seguintes, e a persistência da situação de 

incumprimento do dever de pagamento deverá conduzir à extração das 

respetivas certidões de dívida para efeitos de execução fiscal, em 

vista à cobrança coerciva dos valores em falta, ao abrigo do disposto 

no n.º 4 do artigo 34.º do RLCT, e deverá ter como consequência a 

extinção definitiva do direito de ocupação do respetivo lugar de venda 

no terrado da Feira Semanal de Chaves. ------------------------------ 

5. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, estes serviços propõe a Chefe de Divisão da DAIRE que 

submeta à consideração da Senhora Vereador Eng.ª Paula Chaves, 

responsável pelo pelouro das feiras e mercados, a aprovação da presente 

informação e a adoção da seguinte estratégia procedimental: -------- 
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(i) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no deferimento do pagamento dos avisos 

em atraso, em 2 prestações, ao qual acrescem os juros de mora vencidos, 

conforme proposto no ponto 4.4. desta informação; ------------------ 

(ii) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114.º, em conjugação com o artigo 122.º, ambos 

do CPA, do sentido da deliberação que vier a ser proferida sobre a 

matéria ora em apreciação, sendo para o efeito estabelecido o prazo 

de 10 dias para permitir ao mesmo vir a processo, por escrito, dizer 

o que se lhe oferecer sobre o mesmo, tudo isto nos termos do artigo 

121.º do CPA. Caso o interessado, no prazo anteriormente referido, não 

se manifestar considera-se aceite o plano de pagamentos proposto. -- 

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas. ---------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 09/02/2021----- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

a informação à consideração da Senhora Vereadora, Engª Paula Chaves, 

para aprovação da proposta e da estratégia procedimental preconizada 

na mesma. ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 12/02/2021 --------–-- 

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. COMUNICAÇÃO DE DESISTENCIA DE LUGAR Nº. D9 DO TERRADO DA FEIRA 

SEMANAL DE CHAVES - REQUERENTE: FERNANDO RIGUEIRAS BATISTA - MORADA: 

ESTRADA NACIONAL N. º97, FAIÕES, 5400-632 CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 

08/DAIRE/2021, DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 05/02/2021. -- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre a comunicação 

formulada por Fernando Rigueiras Batista, contribuinte fiscal n.º 

148864783, registada nos serviços de expediente geral desta Autarquia, 

sob o n.º 1551, em 04.02.2021, relacionado com a desistência do lugar 

D9 do terrado da Feira Semanal de Chaves.---------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. O direito de ocupação do lugar de venda cessa por desistência 

voluntária do seu titular, nos termos da alínea b) do n. º 2 artigo 

15.º do Regulamento de Exercício de atividade de comércio a retalho 

não sedentária (RCRNS), em vigor no Município de Chaves. ------------ 

2.2. A desistência do direito de ocupação obriga o adjudicatário a 

comunicar o facto, por escrito, à Câmara Municipal, até ao dia 15 do 

mês anterior àquele em que o deseje fazer, sob pena de ficar 

responsável pelo pagamento das taxas de ocupação referente ao mês 

seguinte ao da sua desistência (cf. artigo 14.º do RCRNS). ---------- 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. A comunicação consubstancia a desistência do direito de ocupação 

do lugar do terrado D9 da Feira Semanal de Chaves, cujo titular atual 

é Fernando Rigueiras Batista. --------------------------------------- 
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3.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) A presente comunicação deu entrada no expediente geral desta 

Autarquia, no dia 04 fevereiro de 2021, pelo que se considera tomar 

efeito a partir do mês de fevereiro; -------------------------------- 

(ii) Por consulta do programa de Gestão de Mercados e Feiras do 

Município, encontram liquidadas as taxas mensais devidas pela ocupação 

do lugar, até ao mês de fevereiro, inclusive, pelo que se conclui não 

existirem dívidas em atraso. -------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no reconhecimento da comunicação de 

desistência do lugar de venda – D9, no terrado da feira semanal de 

Chaves, com efeito a partir do mês de fevereiro de 2021; ----------- 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da deliberação que vier 

a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação; ----------------- 

4.3. Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos 

adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DAIRE, onde se inclui a 

Feira Semanal de Chaves, a informação de cadastro do lugar de venda – 

D9, do terrado da feira semanal de Chaves, no respetivo programa de 

gestão de Feiras e Mercados. ---------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas. ---------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 08/02/2021----- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão  

para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se a informação 

à consideração da Senhora Vereadora Paula Chaves, para que a mesma 

profira despacho no sentido de reconhecer a comunicação de desistencia 

do lugar D9, no terrado da feira semanal, nos termos formalizados, com 

produção de efeitos a partir de fevereiro de 2021.------------------- 

3- Caso venha a ser decidido em conformidade com o preconizado, os 

serviços devem promover a notificação do interessado nos termos 

previstos no artigo 114º do CPA. ------------------------------------ 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 10/02/2021 --------–-- 

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. NORTE-06-3118-FSE-000021 - “PEPAL” – NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO DE 

APROVAÇÃO DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA CANDIDATURA E ASSINATURA DE NOVO 

TERMO DE ACEITAÇÃO - INFORMAÇÃO Nº9/DDE/2021, DA ENGª CLÁUDIA FERREIRA 

DE 03.02.2021. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------- 

1.1. A presente informação visa levar ao conhecimento do executivo 
municipal a notificação da decisão de aprovação do pedido de alteração 
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da candidatura em epígrafe, pela Comissão Diretiva do Programa 

Operacional Regional NORTE 2020, em 21/01/2021, nos termos constantes 

da decisão de aprovação do pedido de alteração e do Termo de Aceitação 

e respetivos anexos, bem como promover as diligências necessárias à 

assinatura do novo Termo de Aceitação para respetiva devolução à 

Autoridade de Gestão do NORTE 2020 (CCDR-N). ------------------------ 

II – ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO ---------------------------------- 

2.1. Ao abrigo do Aviso NORTE-18-2019-40 – “Programa de Estágios 

Profissionais na Administração Local (PEPAL)”, o Município de Chaves 

apresentou, em 16/10/2019, uma candidatura que foi objeto de 

contratualização com a Autoridade de Gestão do NORTE 2020, no pretérito 

dia 19/06/2020, através da assinatura do respetivo Termo de Aceitação.  

2.2. A operação, que visava a integração nos serviços do Município de 
Chaves, através de estágios profissionais, de 7 jovens licenciados nas 

áreas de Eletrotecnia, Nutrição, Arq. Paisagista, Ambiente, Direito, 

Comunicação e Marketing e Engª Civil, tinha prevista uma 

calendarização para execução definida entre os dias 03/02/2020 e 

31/01/2021. -------------------------------------------------------- 

2.3. A concretização da mesma corresponderia a um investimento total 
de 84.315,00€ e um investimento elegível de 69.904,80€, cofinanciado 

a 85% pelo FSE, ou seja, o financiamento público nacional a cargo do 

Município de Chaves totalizaria o valor de 24.895,92€ (inclui os 15% 

do investimento elegível e o investimento não elegível18).----------- 

2.4. O Município de Chaves, condicionado pelo não preenchimento de 
todas as vagas disponíveis nos múltiplos procedimentos concursais de 

recrutamento e seleção de estagiários, entretanto abertos, submeteu o 

1º pedido de alteração (física, temporal e financeira) da operação, 

no Balcão “SIIFSE”, no passado dia 29/12/2020. ---------------------- 

2.5. Em 21/01/2021 este foi notificado sobre a proposta de decisão do 
pedido em questão, o qual veio aprovado nos moldes propostos. ------ 
2.6. Em resultado da alteração aprovada, a operação, com uma 

calendarização de execução agora compreendida entre os dias 03/02/2020 

e 03/08/2021, acarreta um investimento total de 60.225,09€ e um 

investimento elegível de 49.932,09€, cofinanciado a 85% pelo FSE, ou 

seja, o financiamento público nacional a cargo do Município de Chaves 

totalizara o valor de 17.782,81€. ----------------------------------- 

2.7. De ressalvar que, na plataforma Balcão “SIIFE” apenas são aceites 
os valores elegíveis da operação os quais considera como investimento 

total. Assim sendo, o pedido de alteração apresentado e a respetiva 

análise refletem, exclusivamente, o investimento elegível da operação, 

a saber: -----------------------------------------------------------  

                                                           
18 Inclui o valor da TSU e parte do valor do subsídio de alimentação. 
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2.8. No que concerne às metas dos indicadores a contratualizar pelo 
Município de Chaves (ver quadro infra) salienta-se que em termos 

nominais o indicador de resultado corresponderá a 2 participantes.--- 

 
2.9. Por outro lado, o novo Termo de Aceitação do apoio e respetivos 
anexos acompanhavam, igualmente, a comunicação recebida, cuja minuta 

se apresenta em anexo, e o qual carece da assinatura do Senhor 

Presidente da Câmara, para efeitos de contratualização da operação em 

causa. ------------------------------------------------------------- 

2.10. Neste contexto, cumpre neste momento decidir sobre a aceitação, 
pelo Município de Chaves, do respetivo cofinanciamento, nos moldes 

apresentados na respetiva minuta do Termo de Aceitação. ------------ 

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

3.1. Considerando que, o pedido de alteração da candidatura foi aprovado 
nos moldes formalizados pelo Município; -------------------- 

3.2. Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 
21.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, a aceitação do 

apoio é feita mediante assinatura do Termo de Aceitação ou submetida 

eletronicamente e autenticada nos termos do artigo 11.º ou, quando 

previsto na regulamentação específica, mediante a celebração de 

contrato entre a entidade competente para o efeito e o beneficiário; 

3.3. Considerando que, nos termos do nº 2 do mesmo artigo, a decisão 
de aprovação caduca, caso não seja submetido ou assinado o Termo de 

Aceitação ou outorgado o contrato, no prazo máximo de 30 dias úteis a 

contar da data da notificação da decisão, salvo motivo justificado, 

não imputável ao beneficiário e aceite pela autoridade de gestão. --- 

3.4. Face ao exposto, propõe-se que superiormente haja concordância 
com as condições previstas na minuta do Termo de Aceitação, e seja 

exarado despacho no sentido de submeter a presente informação/proposta 
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(e respetivos documentos em anexo), à próxima reunião do Executivo 

Municipal, para que haja deliberação no seguinte sentido: ----------- 

(i) Concordância com o teor da minuta do Termo de Aceitação do apoio; 

(ii) Legitimação do Senhor Presidente da Câmara para proceder à 

outorga do referido Termo de Aceitação, para posterior envio à 

Autoridade de Gestão do NORTE 2020 (CCDR-N). ------------------------ 

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

Em Anexo: ---------------------------------------------------------- 

Anexo 1 – Notificação da decisão de aprovação do pedido de alteração 

n.º NORTE-06-3118-FSE-000021 PA (1) | Emissão de novo Termo de 

Aceitação”; -------------------------------------------------------- 

Anexo 2 – Termo de aceitação. --------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 08.02.2021 ----- 

1 - A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2 - Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente que submeta a 

proposta a reunião de Câmara para: ---------------------------------  

(i)  Aprovação da Minuta do Termo de Aceitação; --------------------- 

(ii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara para proceder à outorga 

do referido Termo de Aceitação. ------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, -------------- 

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

2021.02.12. --------------------------------------------------------

Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade com o preconizado 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. --------------------------------------------- 

 

 

5. NOTIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DAS CANDIDATURAS “NORTE-08-5673-FEDER-

000330 – REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FIBROCIMENTO DA ESCOLA BÁSICA DE 

VILA VERDE DA RAIA”; “NORTE-08-5673-FEDER-000331 – REMOÇÃO E 

SUBSTITUIÇÃO DE FIBROCIMENTO DA ESCOLA BÁSICA DR. FRANCISCO GONÇALVES 

CARNEIRO” E “NORTE-08-5673-FEDER-000332 – REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 

FIBROCIMENTO DA ESCOLA BÁSICA N.º 5 DE CHAVES” E ASSINATURA DOS 

RESPETIVOS TERMOS DE ACEITAÇÃO. - INFORMAÇÃO Nº10/DDE/2021, DA ENGª 

CLÁUDIA FERREIRA DE 08.02.2021. ------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------ 

1.2. A presente informação visa levar ao conhecimento do executivo 
municipal as notificações de aprovação das candidaturas em epígrafe, 

pela Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional NORTE 2020, 

em 28/01/2021, nos termos constantes das informações e dos Termos de 

Aceitação anexos, bem como promover as diligências necessárias à 

assinatura dos Termos de Aceitação para respetiva devolução à 

Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIM-AT). ---------------- 

II – ENQUADRAMENTO ------------------------------------------------- 

5.1. Ao abrigo do Aviso n.º NORTE-73-2020-24 relativo ao “Desenvolvimento 
das Infraestruturas de Formação e Ensino – Infraestruturas Educativas 

para o Ensino Escolar (Ensino Básico e Secundário – Remoção de 

Fibrocimento nos Edifícios Escolares”, o Município de Chaves 

apresentou, em 04/11/2020, as candidaturas abaixo elencadas: -------- 

i) NORTE-08-5673-FEDER-000330 – Remoção e Substituição de 

Fibrocimento da Escola Básica de Vila Verde da Raia; ---------------- 
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ii) NORTE-08-5673-FEDER-000331 – Remoção e Substituição de 

Fibrocimento da Escola Básica Dr. Francisco Gonçalves Carneiro; ----- 

iii) NORTE-08-5673-FEDER-000332 – Remoção e Substituição de 

Fibrocimento da Escola Básica n.º 5 de Chaves. ---------------------- 

5.2. No pretérito dia 29/01/2021 este foi notificado sobre a decisão 
de aprovação das referidas candidaturas. ---------------------------- 

5.3.  Os Termos de Aceitação dos apoios acompanhavam, igualmente, as 
comunicações recebidas, cujas minutas se apresentam em anexo, e os 

quais carecem da assinatura do Senhor Presidente da Câmara, para 

efeitos de contratualização das operações em causa. ----------------- 

III – FUNDAMENTAÇÃO ------------------------------------------------- 

6.1. As três operações, que consubstanciam intervenções de requalificação 
das coberturas das escolas básicas de Vila Verde da Raia, Dr. Francisco 

Gonçalves Carneiro e da n.º 5 de Chaves, visam a remoção e a 

substituição das placas de fibrocimento existentes por outros 

materiais mais seguros para a saúde humana e ambiente e em simultâneo 

melhorar o conforto térmico destes equipamentos escolares. 

6.2. Embora os valores elegíveis propostos divirjam dos aprovados, a 
Autoridade de Gestão aprovou as candidaturas assumindo os valores 

elegíveis da versão mais atualizada do PACTO, ou seja, mais elevados 

do que os propostos no momento da candidatura (estimativa). Assim, uma 

vez que as candidaturas foram aprovadas tendo por base os valores 

elegíveis mais atuais do PACTO (equivalente ao Fundo FEDER previsto 

para estas intervenções) e os limites estabelecidos dos Custos-Padrão 

(65 euros/m2, no que respeita à intervenção nas coberturas) considera-

se que deve ser acolhida a deliberação da Comissão da Comissão Diretiva 

que aprovou as candidaturas em causa. ------------------------------- 

6.3. As operações em questão, a realizar no decorrer do ano de 2021, 
perfazem um investimento total de 114.858,69€ e a um investimento 

elegível de 88.198,97€,00€ cofinanciado a 100%, pelo que, o 

financiamento público nacional a cargo do Município de Chaves será de 

26.659,72€, repartido por operação do seguinte modo: ---------------- 
 

Operação Aprovado 

PDCT 
Código Designação 

Custo 

Total 

Elegível 

não 

compartic

ipado 

Não 

Elegível 
Elegível FEDER 

NORTE-08-

5673-

FEDER-

000330 

Remoção e 

Substituição de 

Fibrocimento da 

Escola Básica de 

Vila Verde da Raia 

41 876,6

3€ 

2 087,00€

* 
5 020,66€ 

34 768,97

€ 

34 768,97

€ 

34 768.97

€ 

NORTE-08-

5673-

FEDER-

000331  

Remoção e 

Substituição de 

Fibrocimento da 

Escola Básica Dr. 

Francisco Gonçalves 

Carneiro 

20 517,3

6€ 
0,00€ 5 242,36€ 

15 275,00

€ 

15 275,00

€ 

15 275,00

€ 

NORTE-08-

5673-

FEDER-

000332   

Remoção e 

Substituição de 

Fibrocimento da 

Escola Básica n.º 5 

de Chaves 

52 464,7

0€ 

8 255,00€

**  
6 054,70€  

38 155,00

€ 

38 155,00

€ 

38 155,00

€ 

  114 858,

69€ 

10 342,00

€ 

16 317,72

€ 

88 

198,97€ 

88 

198,97€ 

88 

198,97€ 

* - Correspondendo a um valor de investimento inicialmente não 

previsto. ---------------------------------------------------------- 

** - Montante não contemplado na dotação inscrita no PACTO em virtude 

de ter sido apurado mais próximo da submissão da candidatura. ------- 

6.4. Importa clarificar que, o montante de investimento elegível não 
comparticipado relativo às intervenções a realizar na Escola Básica 

de Vila Verde da Raia e na Escola Básica n.º 5 de Chaves, poderá numa 

próxima alteração do PACTO, vir a ser integralmente cofinanciado se a 
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dotação para a Prioridade de Investimento (PI) onde estas operações 

se enquadram assim o permitir. -------------------------------------- 

6.5. Neste contexto, cumpre neste momento decidir sobre a aceitação, 
pelo Município de Chaves, dos respetivos cofinanciamentos, nos moldes 

apresentados nas respetivas minutas dos Termos de Aceitação. -------- 

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

7.1. Considerando que, as candidaturas foram aprovadas nos moldes 
formalizados pelo Município; ---------------------------------------- 

7.2. Considerando a relevância destas operações para a salvaguarda da 
saúde pública e em especial da comunidade escolar que diariamente fica 

exposta à emissão de resíduos cancerígenos provenientes das placas de 

fibrocimento com amianto em razão das mesmas se encontrarem em mau 

estado de conservação, deterioradas pelo tempo e pelas condições 

climáticas extremas da região. -------------------------------------- 

7.3. Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 
21.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, a aceitação dos 

apoios é feita mediante assinatura dos respetivos Termos de Aceitação 

ou submetidas eletronicamente e autenticadas nos termos do artigo 11.º 

ou, quando previsto na regulamentação específica, mediante a 

celebração de contrato entre a entidade competente para o efeito e o 

beneficiário; ------------------------------------------------------ 

7.4. Considerando que, nos termos do nº 2 do mesmo artigo, a decisão 
de aprovação das operações caduca, caso não sejam submetidos ou 

assinados os Termos de Aceitação ou outorgados os contratos, no prazo 

máximo de 30 dias úteis a contar da data das notificações da decisão, 

salvo motivo justificado, não imputável ao beneficiário e aceite pela 

autoridade de gestão. ----------------------------------------------- 

7.5. Face ao exposto, propõe-se que, superiormente, haja concordância 
com as condições previstas nas minutas dos Termos de Aceitação, e seja 

exarado despacho no sentido de submeter a presente informação/proposta 

(e respetivos documentos em anexo), à próxima reunião do Executivo 

Municipal, para que haja deliberação no seguinte sentido: ----------- 

(iii) Concordância com o teor das minutas dos Termos de Aceitação dos 
apoios; ------------------------------------------------------------ 

(iv) Legitimação do Senhor Presidente da Câmara para proceder à 

outorga dos referidos Termos de Aceitação, para posterior envio à 

Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, enquanto organismo 

intermédio da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional 

do Norte. ----------------------------------------------------------- 

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

Em Anexo: ---------------------------------------------------------- 

Anexo 1 – Notificação da decisão final relativa à operação com o código 

“NORTE-08-5673-FEDER-000330” e respetivos anexos; ------------------- 

Anexo 2 – Notificação da decisão final relativa à operação com o código 

“NORTE-08-5673-FEDER-000331” e respetivos anexos; ------------------- 

Anexo 3 – Notificação da decisão final relativa à operação com o código 

“NORTE-08-5673-FEDER-000332” e respetivos anexos. ------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 08.02.2021 ----- 

1- A informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

2- Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente que acolha as 

condições de aprovação das candidaturas em causa, bem como as minutas 

dos Termos de Aceitação, e exare despacho no sentido de submeter a 

presente informação/proposta (e respetivos documentos em anexo) à 

próxima reunião do Executivo Municipal, para que haja deliberação no 

seguinte sentido: --------------------------------------------------- 
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(i)   Concordância com as condições de aprovação das candidaturas em 

causa, bem como aprovação das minutas dos Termos de Aceitação; 

(ii) Legitimação do Senhor Presidente da Câmara para proceder à 

outorga dos referidos Termos de Aceitação, para posterior envio à 

Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, enquanto organismo 

intermédio da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional 

do Norte. ----------------------------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, -------------- 

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

2021.02.12. --------------------------------------------------------

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

 

 

6. CANDIDATURA N.º NORTE-07-4230-FSE-000022 “A CRIATIVIDADE ELEVA O 

ESPÍRITO, AGITA OUTROS MUNDOS” (CULTURA PARA TODOS) - NOTIFICAÇÃO DE 

APROVAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE ACEITAÇÃO - INFORMAÇÃO 

Nº11/DDE/2021, DA DRA. ANDREIA GERALDES DE 11.02.2021.  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

8. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

8.1. A presente informação visa: -----------------------------------  
8.1.1. Levar ao conhecimento do executivo municipal a notificação de 

aprovação da candidatura em epígrafe, pela Comissão Diretiva do 

Programa Operacional Regional do NORTE em 08/02/2021, nos termos do 

documento apresentado em anexo. ------------------------------------- 

8.1.2. Promover as diligências necessárias à assinatura do Termo de 

Aceitação para respetiva devolução ao Organismo Intermédio da 

Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Norte 

(Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIM-AT)). ---------------- 

9. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA------------------------------ 

9.1. Ao abrigo do AVISO Nº NORTE-30-2019-21 – “Cultura para Todos 
(P.I.9.1)”, o Município de Chaves apresentou, no dia 30 de outubro de 

2019, uma candidatura designada “A Criatividade Eleva o Espírito, 

Agita Outros Mundos (Cultura para Todos)”, operação esta integrada no 

“Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade 

Intermunicipal do Alto Tâmega”. ------------------------------------- 

9.2. No dia 1 de fevereiro de 2021, o município recebeu a comunicação 
sobre o projeto de decisão de aprovação da candidatura, tendo-se 

pronunciado por escrito, no decurso do período de audiência prévia, 

sobre a sua anuência face à intenção de decisão notificada. --------- 

9.3. Posteriormente, no dia 8 de fevereiro de 2021, ocorreu a receção 
da decisão final, tendo sido remetida juntamente a minuta do Termo de 

Aceitação do apoio, que se apresenta em anexo, a qual carece da 

assinatura do Senhor Presidente da Câmara, para efeitos de 

contratualização da operação em causa. ------------------------------ 

10. CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO ----------------------------------- 

10.1. Com a operação “A Criatividade Eleva o Espírito, Agita Outros 
Mundos (Cultura para Todos)” visa-se colmatar necessidades atualmente 

identificadas no que toca ao acesso facilitado e equitativo à cultura. 

10.2. Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de competências 
pessoais, sociais e profissionais em grupos socialmente excluídos ou 

desfavorecidos, foram comtempladas cinco tipologias de atividades que 

visam sinteticamente o seguinte: ------------------------------------ 
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• Atividade 1 – “Sons Madraços Para Vibrar”, que consiste no 

desenvolvimento de oficinas e atelieres de músicas, nas suas várias 

expressões e outras ações afins, que permitam o envolvimento do 

público-alvo e atores locais que desenvolvem a atividade musical, 

incluindo a realização de espetáculos e performances; --------------- 

• Atividade 2 – “A Lenda em que Existimos”, que consiste no 

desenvolvimento de oficinas e atelieres de teatro, nas suas várias 

expressões, incluindo áreas correlacionas (cenografia, figurino, luz 

e som), que permitam o envolvimento do público-alvo e atores que 

desenvolvem a atividade do teatro e artes performativas; incluindo a 

realização de espetáculos; ------------------------------------------ 

• Atividade 3 – “Do Sopro Brota a Forma”, que consiste no 

desenvolvimento de oficinas e atelieres de artesanato, nas suas várias 

expressões (cestaria, olaria, tecelagem, arte floral, costura, têxteis 

e reciclagem, etc.) que permitam o envolvimento do público-alvo e de 

atores locais que desenvolvem as referidas atividades (associações e 

atelieres), incluindo a realização de exposições, mostras e feiras; - 

• Atividade 4 – “O Corpo no Espaço Inato”, que consiste no 

desenvolvimento de ações correlacionadas com a dança, nas suas várias 

expressões e géneros, que induzam estímulos motivadores de 

autoconfiança, do equilíbrio emocional, contribuindo para habilitar e 

reabilitar a saúde do público-alvo, incluindo a realização de 

espetáculos; ------------------------------------------------------- 

•  Atividade 5 – “Nomear da Origem do Significado”, que consiste 

no desenvolvimento de oficinas e atelieres que promovam a leitura e 

interpretação de textos, bem como a escrita criativa, nas suas várias 

expressões, incluindo a realização de exposições, feiras do livro, 

espaços de conto de histórias, fóruns e mostras.--------------------- 

10.3. Para além destas atividades temáticas, a candidatura prevê ainda 
ações transversais como sejam: -------------------------------------- 

• Atividade 6 – Plano de Comunicação geral do projeto; ---------- 

• Atividade 7 – Preparação, Acompanhamento e Operacionalização da 

operação, incluindo: ------------------------------------------------ 

- Consultoria técnica de preparação e submissão da candidatura e 

acompanhamento administrativo da execução; -------------------------- 

- Equipa técnica para acompanhamento da implementação do projeto. --- 

• Atividade 8 – Transportes (para o público-alvo que venha a ser 

envolvido nas diversas atividades). --------------------------------- 

10.4. A concretização desta operação corresponde a um investimento 
total de 447.108,55 €, que se reflete num investimento elegível de 

447.058,82€, com uma taxa de comparticipação de 85% pelo Fundo Social 

Europeu (FSE), o que perfaz um montante de financiamento público 

nacional a cargo do Município de Chaves de 67.108,55€.--------------- 

10.5. De acordo com a análise de mérito constante no Parecer Global da 
candidatura, a mesma obteve uma pontuação de 4,18 pontos, atingindo o 

limiar exigível para seleção da candidatura, tal como definido no 

Aviso que enquadrou a candidatura. ---------------------------------- 

10.6. Neste contexto, tendo em conta o anteriormente exposto, cumpre, 
neste momento, decidir sobre a respetiva aceitação do apoio, nos moldes 

apresentados na respetiva minuta do Termo de Aceitação. -------------                       

11. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

11.1. Considerando que, a presente operação permitirá obter 

cofinanciamento de meios necessários para apoio ao desenvolvimento de 

atividades culturais estimuladoras da interação social, aquisição de 

novas competências e participação ativa de grupos sociais vulneráveis; 
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11.2. Considerando que, a diversidade temática das atividades 

preconizadas nesta candidatura permite abranger universos diferentes 

de público-alvo, conferindo mais oportunidades de envolvimento de 

entidades, indo de encontro dos objetivos do Aviso enquadrador da 

candidatura; ------------------------------------------------------- 

11.3. Considerando que, face à conjuntura atual relacionada com a crise 
de saúde pública causada pela pandemia COVID-19, o desenvolvimento das 

ações previstas será muito relevante para o bem-estar da população a 

envolver; ---------------------------------------------------------- 

11.4. Considerando que, serão tidas em conta, no momento de realização 
das atividades, as orientações técnicas emanadas pela Direção Geral 

de Saúde que se encontrarem de momento em vigor, servindo como 

referencial de conduta e de boas práticas a implementar nos diversos 

recintos, por forma a minimizar o risco de transmissão de SARS-CoV-2;  

11.5. Considerando que, a candidatura foi aprovada nos moldes 

formalizados pelo Município; ---------------------------------------- 

11.6. Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 
21.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, a aceitação do 

apoio é feita mediante assinatura do Termo de Aceitação ou submetida 

eletronicamente e autenticada nos termos do artigo 11.º ou, quando 

previsto na regulamentação específica, mediante a celebração de 

contrato entre a entidade competente para o efeito e o beneficiário;  

11.7. Considerando que, nos termos do nº 2 do mesmo artigo, a decisão 
de aprovação caduca, caso não seja submetido ou assinado o Termo de 

Aceitação ou outorgado o contrato, no prazo máximo de 30 dias úteis a 

contar da data da notificação da decisão, salvo motivo justificado, 

não imputável ao beneficiário e aceite pela autoridade de gestão; --- 

11.8. Face ao exposto, propõe-se que superiormente haja concordância 
com as condições previstas na minuta do Termo de Aceitação, e seja 

exarado despacho no sentido de submeter a presente informação/proposta 

(e respetivo documento em anexo), à próxima reunião do Executivo 

Municipal, para que haja deliberação no seguinte sentido: ----------- 

(i) Concordância com o teor da minuta do Termo de Aceitação do apoio;  

(ii) Legitimação do Senhor Presidente da Câmara para proceder à 

outorga do referido Termo de Aceitação, para posterior envio para 

Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, enquanto organismo 

intermédio da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional 

do Norte. ----------------------------------------------------------- 

À consideração Superior, -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE DE PLANEAMENTO E GESTÃO DE FUNDOS 

EUROPEUS, ENGº PAULO VALOURA, DE 11.02.2021 ------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Chefe de Divisão de Desenvolvimento Económico, Arq. Rodrigo Moreira, 

para que, caso concorde com o preconizado, submeta o assunto à 

consideração do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, com vista 

à apresentação da presente proposta à reunião de Câmara Municipal, 

para que o órgão executivo delibere no seguinte sentido: ------------ 

- Aprovar a minuta do Termo de Aceitação da operação N.º NORTE-07-

4230-FSE-000022 “A Criatividade Eleva o Espírito, Agita Outros 

Mundos”, apresentada ao abrigo do AVISO Nº NORTE-30-2019-21 – “Cultura 

para Todos (P.I.9.1)”, ---------------------------------------------- 

- Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 

referido Termo de Aceitação e posterior envio para Comunidade 
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Intermunicipal do Alto Tâmega, enquanto organismo intermédio da 

Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Norte. ----- 

Caso haja deliberação nos termos preconizados, que seja adotada a 

estratégia procedimental prevista na informação técnica. ------------ 

À consideração do Chefe de Divisão de Desenvolvimento Económico, ---- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 11.02.2021 –---- 

1- A informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância.  

2- Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente que submeta a 

proposta a reunião de Câmara para: ---------------------------------- 

(i) Aprovação da Minuta do Termo de Aceitação; ---------------------- 

(ii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara para proceder à outorga 

do referido Termo de Aceitação. ------------------------------------- 

À consideração do Senhor Presidente, -------------------------------- 

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

2021.02.12. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação, quanto 

ao proposto na informação técnica infra e no teor do despacho de 

concordância exarado sobre a mesma pelo Chefe da DDE. --------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

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

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram quinze horas e quarenta e cinco minutos, para constar se 

lavrou a presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e 

vou assinar, junto do Presidente. ----------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


