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Nº05 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 04 de março de 

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

Aos quatro dias do mês de março 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,  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 um de março de dois mil e vinte e 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, Sra. Eng.ª Paula Fernanda da Mota Chaves, Sr. Eng. 

Victor Augusto Costa Santos e Sra. Dra. Maria Manuela Pereira Tender.- 

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

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

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

da Câmara, o Vereador do Partido Social Democrata, Carlos Augusto 

Castanheira Penas, irá estar ausente, da presente reunião ordinária 

do Executivo Camarário, por motivos profissionais. ------------------ 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

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

 

 

II - 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: ------------------------------------------------- 
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a) “Obra da Rede de Geotermia avança no centro histórico da cidade 

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

Vaz, deu nota que a execução da obra de instalação da rede de 

geotérmica de Chaves se encontra em curso, tendo por base uma 

planificação de cada troço a intervir, de forma a minimizar os impactos 

negativos relacionados com os condicionamentos associados aos cortes 

de vias, uma vez que grande parte da intervenção afeta o centro 

histórico da cidade. ------------------------------------------------ 

A intervenção na Rua de Santo António, já em execução, foi programada 

para ser realizada durante o período de vigência da decisão de 

encerramento dos estabelecimentos comerciais de bens não essenciais 

por parte do governo, de forma a não prejudicar ainda mais os 

comerciantes. ------------------------------------------------------ 

Nesta fase de execução, após a abertura da faixa de rodagem, o 

executivo aproveitou a intervenção para proceder à reparação e 

substituição dos ramais de abastecimento de água, de forma a evitar 

os sucessivos problemas crónicos de roturas aí existentes. ---------- 

Recorde-se que este projeto irá expandir a rede urbana de aquecimento 

existente a 20 novos edifícios consumidores de energia térmica, num 

projeto orçado em cerca de 1 milhão e 200 mil euros, com um prazo de 

execução de 365 dias. ----------------------------------------------- 

b) “Campanha #Eusobrevivi | A violência pode aparecer disfarçada de 

AMOR! Saiba reconhecer os perigos de uma relação violenta “- Sobre 

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

violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade 

coletiva. ---------------------------------------------------------- 

A Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica está a 

funcionar. Se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma 

situação de violência doméstica, envie uma mensagem para a Linha SMS 

3060 ou ligue 800 202 148. É uma linha gratuita, funciona 7 dias por 

semana, 24 horas por dia. Para questões, pedidos de apoio e suporte 

emocional está disponível o email violencia.covid@cig.gov.pt. ------- 

Chaves conta com a Estrutura de Atendimento a Vítimas de Violência 

Doméstica “Um Novo Começo”, que abrange toda a região do Alto Tâmega, 

em funcionamento na Delegação de Chaves, da Cruz Vermelha Portuguesa. 

Reporte sempre que possível as situações de violência doméstica à GNR 

e à PSP. ------------------------------------------------------------ 

c) “Limpeza de terrenos deve ser efetuada até 15 de março“ - Sobre 

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

os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a 

qualquer título, detenham terrenos que confinem com edificações, devem 

realizar voluntariamente os trabalhos de gestão de combustível até ao 

próximo dia 15 de março. -------------------------------------------- 

Deverá ser efetuada a limpeza de uma faixa lateral de terreno 

confinante, a 50 metros, medida a partir das paredes exteriores de 

edifícios, inseridos em espaços rurais (espaços florestais e 

agrícolas) e não inferior a 100 metros à volta dos aglomerados 

populacionais e zonas industriais, de acordo com os critérios para a 

gestão de combustíveis. --------------------------------------------- 

Outros procedimentos a cumprir definem que as copas das árvores têm 

que distar entre si, no mínimo, quatro metros e desramadas até quatro 

metros acima do solo. As árvores e arbustos têm que estar a mais de 

cinco metros dos edifícios e deve-se evitar a acumulação de lenha ou 

substâncias inflamáveis na faixa de proteção de 50 metros. ---------- 

O não cumprimento implica uma contraordenação cuja coima pode ir dos 

280 euros até aos 10 mil euros, no caso de pessoa singular, e dos 1600 

euros aos 120 mil euros, no caso de pessoas coletivas. -------------- 
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Decorrido o prazo e na ausência de cumprimento, o município pode 

proceder à sua limpeza, debitando os respetivos custos aos 

proprietários, desencadeando para tal os mecanismos necessários 

previstos na legislação em vigor. ----------------------------------- 

Decorrido o prazo e na ausência de cumprimento, este Município 

executará os trabalhos de gestão de combustível, sem novo aviso, com 

a faculdade de se ressarcir das despesas efetuadas, desencadeando para 

tal os mecanismos necessários previstos na legislação em vigor. ----- 

d) “Centro de Vacinação Covid-19 de Chaves já se encontra a funcionar 

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

nota que o Município de Chaves e o Agrupamento de Centros de Saúde do 

Alto Tâmega, em coordenação com a ARS Norte já iniciaram o Plano Geral 

de Vacinação contra a COVID-19, no Pavilhão ExpoFlávia, agora 

transformado em Centro de Vacinação para acolher a população flaviense 

com todas as condições de segurança inerentes ao processo. ---------- 

O Município avançou com a disponibilização da infraestrutura e da 

logística associada, que se prolongará até ao final do ano e prevê uma 

administração diária até cerca de 300 vacinas diárias, estando a 

operacionalização a cargo do ACES do Alto Tâmega e da ARS Norte. Este 

Centro, possui 4 postos de vacinação, com gabinetes individualizados, 

1 sala de espera, 1 sala de recobro e 1 sala de emergência e vigilância. 

É sua opinião que é prioritário dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido em estreita cooperação e mobilização de sinergias e 

recursos para que, todas as pessoas possam ser vacinadas o mais breve 

possível, seguindo escrupulosamente as prioridades definidas pelas 

autoridades de saúde, é ainda sua opinião que com a entrada em 

funcionamento deste Centro será aliviará a pressão exercida nos 

Centros de Saúde, melhorando a qualidade dos serviços prestados. ---- 

e) “Autarquia flaviense lança concurso de ideias para requalificação 

do Km0 da EN2“ - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, 

Nuno Vaz, deu nota que o Projeto de requalificação e valorização 

paisagística do quilómetro zero da Estrada Nacional 2 vai contar com 

participação pública através de propostas que conciliem a função 

rodoviária com a dimensão turística. -------------------------------- 

Com o objetivo de valorizar paisagisticamente a envolvente do Km0 da 

EN2, a autarquia flaviense abre um concurso de ideias para desafiar 

projetistas a contribuir para a requalificação de um espaço tão 

emblemático da cidade. O projeto em causa é tentar conciliar a função 

rodoviária da rotunda, onde está inserido o marco do Km0 com a vertente 

turística desenvolvida. --------------------------------------------- 

É sua opinião que é importante aumentar a evidência e relevância do 

quilómetro zero da estrada que atravessa o país, de Chaves até Faro, 

ao longo de mais de 700 quilómetros, enquanto incremento de produto 

turístico”, não desvirtuando a sua função rodoviária. --------------- 

A participação no concurso de ideias deve contemplar uma equipa 

multidisciplinar, composta por técnicos com as habilitações académicas 

legalmente exigidas para o efeito, devendo, no mínimo, possuir a 

seguinte constituição: arquiteto como coordenador do projeto, 

arquiteto paisagista, engenheiro civil, especializado em engenharia 

rodoviária e engenheiro eletrotécnico. Este concurso de ideias terá 

ainda um prémio de consagração a atribuir a cada um dos concorrentes 

selecionados. ------------------------------------------------------ 

A apresentação dos trabalhos deverá ser efetuada até às 15h30 do dia 

26 de abril de 2021. ------------------------------------------------ 

Os termos de referência e acesso às peças também podem ser consultados 

no seguinte link 

https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=Vortalgov e na 
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Divisão de Gestão Financeira – Unidade de Contratação Pública. Mais 

informações em https://www.chaves.pt/pages/118. --------------------- 

De referir que a dinamização turística efetuada através da EN2 já 

promoveu o surgimento de estabelecimentos comerciais relacionados com 

esta temática na freguesia da Madalena, contribuindo para a 

revitalização e regeneração urbana que se pretende a curto prazo. --- 

f) “Autarquia avança com Concurso de Ideias para requalificação 

estética da Cobertura do Museu das Termas Romanas de Chaves“ - Sobre 

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

objetivo de reformular e reforçar a identidade da cobertura do Museu 

das Termas Romanas, como praça e espaço de estar, lazer e conviver, a 

autarquia flaviense avança com concurso de ideias para desafiar 

projetistas a contribuir para a requalificação deste espaço. -------- 

No seguimento do modelo de governação que o executivo tem implementado, 

no âmbito de auscultação pública, o projeto em causa pretende reunir 

propostas de carater estético que conciliem a função de espaço 

museológico, com a vertente lúdica e turística associada. ----------- 

É sua opinião que o concurso de ideias pretende dar continuidade à 

valorização do interesse ativo, participativo e democrático da 

comunidade. Espera-se criatividade nos projetos apresentados de forma 

a que os flavienses se identifiquem com a essência do Largo do 

Arrabalde. --------------------------------------------------------- 

A participação no concurso de ideias deve contemplar uma equipa 

multidisciplinar, composta por técnicos com as habilitações académicas 

legalmente exigidas para o efeito, devendo, no mínimo, possuir com uma 

equipa multidisciplinar composta por um arquiteto, coordenador do 

projeto, um arquiteto paisagista, um engenheiro civil, um engenheiro 

eletrotécnico e engenheiro mecânico. -------------------------------- 

Este concurso de ideias terá ainda um prémio de consagração a atribuir 

no valor de 10 mil euros ao trabalho ordenado em primeiro lugar. Ao 

segundo trabalho será atribuído o valor de cinco mil euros e ao 

terceiro trabalho selecionado o valor de dois mil e quinhentos euros. 

A apresentação dos trabalhos deverá ser efetuada até às 15h30 do dia 

26 de abril de 2021. Os termos de referência e acesso às peças também 

podem ser consultados no seguinte link 

https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=Vortalgov e na 

Divisão de Gestão Financeira – Unidade de Contratação Pública. ------ 

Recorde-se que as termas medicinais romanas, um achado ocasional que 

se revelou singular, são possivelmente uma das principais razões para 

a fundação de Aquae Flaviae na época romana. Os vestígios arqueológicos 

encontrados no local, em excelente estado de conservação, atestam 

precisamente a importância milenária da tradição termal de Chaves e 

de toda a região do Alto Tâmega. ------------------------------------ 

g) “Plano de Recuperação e Resiliência“ - Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, lamentou que o Plano de Recuperação e 

Resiliência (PRR) do Governo não identifique de forma expressa 

projetos relevantes que corrijam as assimetrias entre o interior e o 

litoral. ----------------------------------------------------------- 

Sendo sua opinião que era fundamental que o PRR pudesse sinalizar, nos 

territórios do interior, alguns projetos relevantes, para que 

efetivamente nos pudéssemos ter instrumentos para superar os efeitos 

nefastos da pandemia de covid-19, mas também para proceder à correção 

das assimetrias. ---------------------------------------------------- 

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

apresentou uma nota de congratulação a jovem flaviense Margarida 

Machado selecionada no programa The Voice Kids, da RTP1, com a 

excelente interpretação de "Naked", seguindo para a próxima fase. --- 
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i) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

apresentou uma nota de congratulação ao grupo denominado “Doar é 

ajudar”, enaltecendo o serviço público prestado pelos elementos que o 

integram, pela ajuda levada a cabo a dezenas de famílias da nossa 

comunidade. -------------------------------------------------------- 

O projeto, que surgiu na rede social Facebook, com o nome “Doar é 

Ajudar”, é gerido por sete flavienses, Sónia Colhados, Inês Colhados, 

Gorety Luzio, Olímpio Guerra, Carla Sofia, Suse Marisa e Luciana 

Lourenço, tendo já apoiado mais de cem famílias com roupas, brinquedos 

ou alimentos. ------------------------------------------------------- 

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

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

evolução epidemiológica a nível nacional é muito positiva e no que 

concerne ao Concelho de Chaves e de acordo com a informação mais 

atualizada, constante do Boletim epidemiológico  elaborado pelo “ACES 

do Alto Tâmega e Barroso” verifica-se uma diminuição significativa do 

número de novos casos e de casos ativos no Concelho, existindo  

sessenta e sete casos ativos, na presente data. --------------------- 

Tratam-se informações prometedoras, e que todos desejam que assim 

possam continuar de forma a que se possa perspetivar um futuro com 

alguma normalidade, e para que quando seja divulgado o plano de 

desconfinamento do Governo, se possa interpretar com esperança e 

confiança. --------------------------------------------------------- 

 

 

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

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

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

Maria Manuela Pereira Tender, tendo começado a sua intervenção, por 

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

De seguida, associou-se, aos votos de congratulação apresentados pelo 

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

Aproveita, também, para subscrever o desagrado e deceção manifestada 

pelo Senhor Presidente sobre o Plano de Recuperação e Resiliência do 

Governo. ----------------------------------------------------------- 

Deixou ainda a nota que, independentemente, do partido que se encontre 

no Governo, a atitude para com esta região é sempre a mesma, ficando 

sempre de fora e esquecida. ----------------------------------------- 

Devendo tal facto merecer medidas de reflexão por parte de todos, na 

forma como se recebem as visitas dos nossos governantes, deveria 

existir uma avaliação e concertação, sendo sua opinião que não faz 

sentido existirem estas posições de repúdio e descontentamento das 

propostas e iniciativas do Governo e quando cá vêm serem muito bem 

recebidos, caso contrário continuaremos a ser tratados sempre da mesma 

forma. ------------------------------------------------------------- 

Terminando, a sua intervenção deixou duas notas, a saber: ----------- 

1 – Ecovia Internacional do Tâmega e Corgo, na zona de Curalha, teve 

a oportunidade de percorrer esse troço e verificou que houve dois 

aluimentos de terras, muito próximos, questionando o Senhor Presidente 

da Câmara sobre a reposição da normal circulação na via e se estão a 

ser avaliadas e preparadas medidas de forma a evitar que situações 

análogas aconteçam no futuro, permitindo que as pessoas aí circulem 

em segurança; ------------------------------------------------------- 

2 – A Associação “Samurai”, enviou uma nova comunicação, reiterando, 

o pedido de apoio com carácter de urgência, solicitando, ao Município, 

um apoio financeiro e logístico, considerando se possível, um espaço 

mais adequado para a instalação da sua sede. ------------------------ 
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Como abordado, na última reunião do Executivo Municipal, é 

indiscutível que existiu uma inundação, com alguns danos para as 

associações aí sedeadas, neste contexto seria de se ponderar a 

elaboração, por parte do Município, de um contrato programa de 

desenvolvimento cultural e desportivo, com esta associação, à 

semelhança dos já realizados com outras associações. ---------------- 

A referida associação menciona ainda que, já fez vários pedidos de 

apoio, mas, desde o ano de 2017, que não recebe qualquer apoio por 

parte do Município. ------------------------------------------------- 

Sendo sua opinião que da parte do Município, deverá existir uma 

distribuição equitativa de apoios a todas as instituições do  

Concelho. ---------------------------------------------------------- 

Se existir a possibilidade da cedência de um novo espaço, muito bem, 

senão, tendo em consideração que se encontram instalados, em tal 

edifício, propriedade do Município, mais duas associações, dever-se-

ia ponderar a realização de obras, como forma de apoio, muito 

concretamente a substituição completa da canalização entre outras que 

se mostrem necessárias, proporcionando a tais associações melhores 

condições de funcionamento para o desenvolvimento das suas atividades. 

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

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

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

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

Relativamente às questões suscitadas pela Senhora Vereadora, Dra. 

Maria Manuela Pereira Tender, a primeira relacionada com a Ecovia 

Internacional do Tâmega e Corgo, apresentou uma nota prévia, 

informando que o Município de Chaves propôs aos restantes municípios 

integrantes, a concretização de uma estratégia de gestão conjunta da 

infraestrutura, assunto que foi objeto de deliberação neste Órgão 

Executivo, tendo merecido posteriormente a concordância por parte dos 

Municípios de Vila Pouca de Aguiar e de Vila Real, mediante a respetiva 

a aprovação nos seus órgãos executivos. ----------------------------- 

Esta infraestrutura ainda não se encontra concluída, tendo sido 

identificadas três derrocadas, no troço que liga Curalha a Vidago, 

aguardando-se a melhoria das condições climatéricas para que se possa 

realizar a intervenção de correção. --------------------------------- 

No troço compreendido entre o Raio X e Curalha, as obras encontram-se 

suspensas, uma vez que se encontra em curso o procedimento de 

negociação da aquisição das parcelas necessárias à boa execução da 

empreitada, por parte do Município. Neste contexto, só após a conclusão 

de todos os trabalhos previstos no âmbito da empreitada, é que será 

possível circular, em segurança, na Ecovia. Os flavienses terão 

oportunidade de usufruir de uma forma ímpar da beleza e da 

tranquilidade das paisagens e do Rio Tâmega. ------------------------ 

No que diz respeito à questão relacionada com a Associação “Samurai”, 

e que originou, durante a última semana, o envio de mais uma 

comunicação a este município, encontrando-se a mesma a ser analisada 

pelos Serviços técnicos do Município, no mesmo contexto das demais 

associações. Neste contexto, é importante realçar que a apreciação 

técnica em curso tem por base a apreciação do interesse público 

desenvolvido por esta associação, o número de associados, número de 

alunos e parceiros envolvidos, iniciativas que tem desempenhado ou 

pretende desempenhar, sendo que, após a conclusão da análise, será 

objeto de uma proposta de concessão de apoio financeiro. ------------ 

Por outro lado, na presenta data, o Município de Chaves, não dispõe 

de mais espaços físicos, nos quais possam ser instaladas mais 
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associações, existindo, à data, alguns pedidos de associações do 

concelho que aguardam já há algum tempo por instalações do município. 

Destaca que, não é verdade que o Município não apoia esta Associação 

desde o ano de 2017, tanto mais que em 2018 o Município apoiou a 

referida Associação na realização de uma prova nacional realizada no 

Pavilhão Gimnodesportivo, com um custo superior a 4.500,00€ suportados 

integralmente pelo Município, e em 2019 o Campeonato do Mundo de 

Wrestling de Praia, tendo sido atribuído para o efeito um apoio à 

Associação no valor de 4.000,00€. ----------------------------------- 

Relativamente à execução das obras de requalificação do edificado do 

Município, recorda que não é possível fazer a recuperação de todo o 

edificado ao mesmo tempo. ------------------------------------------- 

 

 

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

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

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

Chaves de Melo, tendo começado por cumprimentar todos os presentes. -  

De seguida, deu nota que relativamente ao Plano de Recuperação e 

Resiliência Nacional, não entende que a Senhora Vereadora Dra. Maria 

Manuela Pereira Tender, estranhe que os Ministros sejam bem recebidos 

no Concelho e que não se deviam receber bem. Recordou neste contexto, 

um episódio ocorrido na década de 80, num mandato do Eng. Branco 

Teixeira, durante uma visita ministerial, referindo que nessa altura 

não se recebeu da melhor forma o Sr. Ministro Valente de Oliveira, o 

qual foi um dos homens mais condecorados do País. Referia-se na altura 

que, a partir ocorrência, o Município de Chaves teve sempre muitas 

dificuldades em ver os seus projetos apoiados junto do Governo, 

alertando, para o efeito, o Senhor Presidente da Câmara, para que não 

se cometa o mesmo erro - receber mal um representante do Estado -. -- 

Deve sempre dar conhecimento da nossa realidade, do descontentamento 

do Município de Chaves face às decisões tomadas se não nos forem 

favoráveis, mas, receber sempre, e bem, um representante do Estado, 

pois somos uma terra que sempre foi acolhedora. --------------------- 

Relativamente à associação Samurai, é sua opinião que a Senhora 

Vereadora, também se deve informar melhor de todos os aspetos relativos 

à associação, pois está a falar de uma associação da qual devia 

conhecer o número de associados ativos, o quantitativo de atividades 

desenvolvidas por esses associados para a comunidade, e conhecer a sua 

real dinâmica associativa, para que se possa quantificar o apoio a 

conceder considerando o impacto da sua ação. ------------------------ 

A associação junto do pedido de apoio por prejuízos, deveria apresentar 

um relatório das ações que desenvolveu no ano anterior e um plano das 

que pretende desenvolver em 2021. Referir qual o impacto do 

financiamento da Autarquia no desenvolvimento de tais atividades e que 

outras fontes de apoio também obtêm. -------------------------------- 

Todas as associações entregam um plano de atividades para que o 

Município possa avaliar o valor do apoio a conceder. ---------------- 

É ainda sua convicção que as associações não estarão bem se ficarem 

apenas à espera do financiamento do município para toda e qualquer 

atividade que desejem. O Município não deve deter o exclusivo do 

financiamento da atividade associativa, dando como exemplo, legislação 

para o acesso, por parte das associações, a financiamentos do IPDJ, 

ou aos financiamentos destinados às associações que se viram afetadas 

com perdas de receita por motivos da pandemia, e os restantes apoios 

do Governo. --------------------------------------------------------- 
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Realça ainda que a cedência de um espaço, durante anos, para a 

instalação da sua sede de forma gratuita, já é um apoio que não é 

concedido a todas as associações do concelho. ----------------------- 

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

De seguida, usou, novamente, da palavra, a Vereadora do Partido Social 

Democrata, Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo, sobre a 

matéria, em apreciação referido que não deixou nenhum repto para que 

recebêssemos mal qualquer Ministro, estava a referir-se, para aquando 

de uma visita de um membro do Governo ao Concelho, fosse usado o poder 

reivindicativo da Autarquia e transmitido o descontentamento face ao 

esquecimento da região. --------------------------------------------- 

No que diz respeito as associações, devem ser tratadas todas com 

equidade, devendo para o efeito o Município solicitar às associações 

todos os documentos que se encontrem em falta. ---------------------- 

Quanto à dinâmica associativa, número de associados, atividades 

desenvolvidas, também desconhece, devendo o Município interpelar a 

associação em causa. ------------------------------------------------ 

Na comunicação que recebeu, a associação referiu que nem a própria 

federação apresentou o plano de atividades para o ano de 2021, 

atendendo ao contexto de pandemia, criando grandes dificuldades na 

elaboração de tais documentos, correndo o risco das atividades não 

serem realizadas. --------------------------------------------------- 

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

Em resposta às intervenções, acima, exaradas, usou da palavra, o 

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

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

As candidaturas apresentadas pelas associações devem ser instruídas 

com um conjunto de documentos, muito concretamente, constituição da 

associação, identificação dos órgãos sociais, atas de tomada de posse, 

estatutos, plano de atividades para o ano em curso, prestação de contas 

do ano anterior, documentos em como não possui dívidas ao Estado e à 

Autarquia, registo do beneficiário efetivo, sendo que quando a 

candidatura se encontra incompleta, os serviços municipais, solicitam 

às referidas associações os documentos em falta. -------------------- 

No caso em concreto e no ano em causa, à semelhança do ocorrido com 

outras associações, o Município tem tido em consideração os custos de 

funcionamento das associações e tem direcionado alguns apoios nesse 

sentido. ----------------------------------------------------------- 

Durante a análise/avaliação das candidaturas, é tido em consideração 

o interesse público das atividades, as carências e necessidades do 

apoio, o contributo que a associação dá à comunidade, pelo que todas 

as dimensões deverão encontrar-se integradas em contrato programa. -- 

Também é importante realçar que o apoio logístico concedido pela Câmara 

também constitui um custo, pois afeta, espaços, recursos humanos, 

materiais, e por vezes pode até ser necessário a aquisição de serviços 

para o efeito, devendo ser divulgada de forma integral todos os apoios 

públicos concedidos. ------------------------------------------------ 

No que diz respeito à forma como receber os nossos representantes 

legitimamente eleitos, agradece o contributo do Dr. Francisco Melo. 

Na sua opinião, os eleitos locais deverão receber com elevação e bem 

receber todos aqueles que visitam o concelho. Se, porventura, 

existirem aspetos relativamente aos quais exista uma perceção de 

tratamento desigual ou discriminatório e demais aspetos que deveriam 

merecer uma atenção particular, tal nota deverá ser dada ao membro do 

governo da respetiva área de intervenção. ---------------------------  
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I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 18 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. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE CHAVES, 

EDIÇÃO DE 2020. PROPOSTA Nº02/GPC/2021. ----------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A presente informação visa levar a conhecimento superior o “Relatório 

de Avaliação do Orçamento Participativo de Chaves, edição de 2020”.-- 

II - APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (OP)-------------------- 

O Orçamento Participativo é um processo de participação democrática 

que visa promover o envolvimento dos cidadãos e das organizações da 

sociedade civil nas estratégias de governação do concelho. Esta 

participação concretiza-se através da possibilidade que é dada à 

população local para decidir o destino de uma verba específica do 

Plano e Orçamento da autarquia.-------------------------------------- 

No âmbito deste processo participativo, os cidadãos são convidados a 

apresentar uma proposta de investimento público municipal, a qual, 

depois de conferida a sua viabilidade, é sujeita a votação, no sentido 

de incluir no orçamento municipal a proposta mais votada/vencedora.-- 

Trata-se, assim, para o Município de Chaves, de uma estratégia gizada 

para o reforço do envolvimento dos cidadãos nas dinâmicas de governação 

do concelho, numa tentativa de aproximar as políticas municipais às 

necessidades da comunidade local.----------------------------------- 

No âmbito do modelo do Orçamento Participativo de Chaves foi estipulada 

uma verba de 30.000€ (trinta mil euros) para a “Componente - Promoção 

e Dinamização - Projetos de Âmbito Cultural e Desportivo”. --------- 

Cada cidadão proponente pode apresentar uma proposta de investimento, 

podendo igualmente cada eleitor recenseado no concelho votar numa das 

propostas elegíveis. ----------------------------------------------- 

III - EDIÇÃO OP 2020------------------------------------------------ 

Na presente edição, estiveram a votação sete projetos, tendo resultado 

vencedora a proposta “Corrida de Barcas no rio Tâmega”, 273 votos, dos 

quais 268 online e 5 em papel, correspondendo a 51,51% dos votos. --- 

IV - DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO---------------------------------- 

Face ao exposto, e para os devidos efeitos, entende-se submeter 

superiormente, para respetiva apreciação o “Relatório de Avaliação do 

Orçamento Participativo (OP) de Chaves, edição de 2020”, cujo 

documento se anexa à presente informação. --------------------------- 

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

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

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

(Cláudia Araújo)---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DE 2021/02/18. – 
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A reunião do Executivo Municipal para conhecimento. -----------------

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

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

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

 

 

2.2. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE 

CHAVES. PROPOSTA N.º 22/GAPV/21. ------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. A Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria Maior, pessoa coletiva 

religiosa n.º 501 323 554, com sede na Praça de Camões, Chaves, 

representada pelo Pároco da Igreja Matriz, Hélder Amadeu Baptista Sá, 

veio, através de contato institucional, solicitar a celebração de 

protocolo com o Município de Chaves, em vista à preservação do 

património histórico-cultural e religioso, muito concretamente a 

Igreja Matriz de Chaves, cujas pedras na parede exterior norte, à face 

da Rua de Santa Maria, apresentam patologias, carecendo de tratamento 

especializado e de diagnóstico técnico adequado, e, subsequentemente, 

de apoio financeiro para o efeito; --------------------------------- 

2. A Igreja Matriz de Chaves integra o património histórico e cultural 

da cidade de Chaves, enquanto monumento emblemático e de extrema 

relevância, consubstanciando um património de relevante interesse 

municipal, muito fruído pelos flavienses, mas também pelos turistas 

que visitam esta cidade; ------------------------------------------- 

3.  Durante os longos anos de sua existência, a Igreja de Santa Maria 

Maior sofreu diversas intervenções, revelando, atualmente, épocas e 

estilos diferentes, do românico ao renascentista, mantendo o interior 

um ambiente medieval conferido pela rudeza e irregularidade das pedras 

das suas paredes, iluminado por vãos confrontantes, vitrais e janelas 

rasgadas sobre as coberturas das naves laterais e no exterior, na 

fachada norte, tem um portal lateral encimado por frontão triangular, 

no qual se destaca uma decoração repleta de motivos de grutesco, com 

destaque para as gárgulas nela implantadas, e onde estão esculpidos 

os bustos de S. Pedro e S. Paulo, e, na parte posterior da igreja, 

numa das paredes da abside poligonal, no alto de um nicho escavado, 

destaca-se, ainda, uma escultura de granito da padroeira, Santa Maria 

Maior, a qual fundamenta a toponímia da Rua de Santa Maria, cuja parede 

exterior denota especiais debilidades relativamente ao granito; ---- 

4.  Atento exposto até então, importa congregar esforços entre a 

entidade proprietária da Igreja e o Município, entidade com 

competências no domínio da cultura, ao abrigo do disposto no Decreto-

Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro, em vista à sua boa preservação; - 

4.  Nos termos do n.º 1 do artigo 23.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro e posteriores alterações, constituem atribuições do 

município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 

respetivas populações, sendo certo que o n.º 2 do mesmo artigo prevê 

que que os municípios dispõem de atribuições, entre outras, no domínio 

do património, cultura e ciência – cfr. alínea e) -; ---------------- 

5. O exercício de tais atribuições se materializa, em conformidade com 

o disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea t) do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro e posteriores alterações, em assegurar, 

inclusive a possibilidade de constituição de parcerias, o 

levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e 

divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico 
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do município, incluindo a construção de monumentos de interesse 

municipal. --------------------------------------------------------- 

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

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e ao abrigo o 

disposto na alínea e), do n.º 2, do artigo 23.º, e na alínea t) do n.º 

1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na ulterior redação, tomo a liberdade de sugerir ao executivo 

camarário que adote deliberação no sentido de: --------------------- 

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

Protocolo de Colaboração com a  Fábrica da Igreja Paroquial de Santa 

Maria Maior, pessoa coletiva religiosa n.º 501 323 554, com sede na 

Praça de Camões, Chaves, titulando a comparticipação financeira da 

aquisição de serviços de técnico especialista de diagnóstico, 

atinentes à identificação das patologias de que enfermam as aludidas 

pedras e da definição da estratégia do respetivo tratamento a adotar, 

cifrando-se em €5.000,00 euros (cinco mil euros), acrescido de IVA à 

taxa legal a aplicar, o valor máximo a suportar; ------------------- 

b) Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo Protocolo de 

Colaboração para a preservação da Igreja Matriz de Chaves, 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 n.º 64/2013, 27 de agosto;  ----------------------- 

ii) Dar conhecimento à entidade interessada do teor da decisão tomada;  

d) A presente proposta tem cobertura na rubrica orçamental 02.02.14.  

Chaves, 26 de fevereiro de 2021 ------------------------------------ 

O Vereador da Câmara Municipal, no uso de poderes delegados -------- 

(Dr. Francisco Melo) ----------------------------------------------- 

Anexos: ------------------------------------------------------------ 

- Minuta do Protocolo de Colaboração para a preservação da Igreja 

Matriz de Chaves. ---------------------------------------------------

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

Minuta do Protocolo de Colaboração Para a Preservação da Igreja Matriz 

de Chaves ---------------------------------------------------------- 

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

Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria Maior, pessoa coletiva 

religiosa n.º 501 323 554, com sede na Praça de Camões, Chaves, neste 

ato legalmente representada pelo Pároco da Igreja Matriz, Hélder 

Amadeu Baptista Sá, solteiro, maior, natural da localidade e freguesia 

de Roriz, concelho de Chaves, com domicílio necessário na Casa 

Paroquial, em Chaves, e adiante designada por P.S.M.M.; ------------ 

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

Município de Chaves, autarquia local com o n.º de pessoa coletiva 501 

205 551, com sede na Praça de Camões, em Chaves, neste ato legalmente 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, 

casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com 

domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de 

Camões, Chaves, e adiante designado por C.M.C.; --------------------- 

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

• Nos termos do n.º 1 do Artigo 23.º, do Anexo I à Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro e posteriores alterações, constituem atribuições do 

município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 

respetivas populações; --------------------------------------------- 
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• De acordo com o n.º 2 do mesmo Artigo 23.º, os municípios dispõem 

de atribuições, entre outras, no domínio do património, cultura e 

ciência – cfr. alínea e) -; ----------------------------------------- 

• O exercício de tais atribuições se materializa, em conformidade 

com o disposto no Artigo 33.º, n.º 1, alínea t) do Anexo I à Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro e posteriores alterações, em assegurar, 

incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o 

levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e 

divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico 

do município, incluindo a construção de monumentos de interesse 

municipal; --------------------------------------------------------- 

• Do património histórico e cultural da cidade de Chaves, faz, 

inequivocamente, parte a Igreja Matriz de Chaves, que será, segundo 

alguns autores, anterior ao Bispo Idácio de Limia, primeiro e único 

bispo de Chaves, e que a sua reconstrução terá ocorrido no século XII, 

sobre os escombros dos templos anteriores, possivelmente após a 

vitória dos irmãos Rui e Garcia Lopes, cavaleiros cristãos que 

alcançaram a conquista definitiva de Chaves aos mouros em 1160, os 

quais são figuras indissociáveis da História flaviense, devidamente, 

reconhecidos na sua toponímia; ------------------------------------- 

• A Igreja de Santa Maria Maior é um monumento, cujas primeiras 

referências surgem nas Inquirições Afonsinas de 1259, sendo certo que, 

em 1462, foi enterrado, numa campa rasa na Igreja, D. Afonso, Duque 

de Bragança; ------------------------------------------------------- 

• Durante os longos anos de sua existência, a Igreja de Santa Maria 

Maior sofreu diversas intervenções, revelando, atualmente, épocas e 

estilos diferentes, do românico ao renascentista, mantendo o interior 

um ambiente medieval conferido pela rudeza e irregularidade das pedras 

das suas paredes, iluminado por vãos confrontantes, vitrais e janelas 

rasgadas sobre as coberturas das naves laterais e no exterior, na 

fachada norte, tem um portal lateral encimado por frontão triangular, 

no qual se destaca uma decoração repleta de motivos de grutesco, com 

destaque para as gárgulas nela implantadas, e onde estão esculpidos 

os bustos de S. Pedro e S. Paulo, e, na parte posterior da igreja, 

numa das paredes da abside poligonal, no alto de um nicho escavado, 

destaca-se, ainda, uma escultura de granito da padroeira, Santa Maria 

Maior, a qual fundamenta a toponímia da Rua de Santa Maria, cuja parede 

exterior denota especiais debilidades relativamente ao granito; ---- 

• Sendo um monumento emblemático e de tão relevante importância no 

património histórico cultural da cidade de Chaves, consubstanciando 

um património de relevante interesse municipal, muito fruído pelos 

flavienses, mas também pelos turistas que visitam esta cidade, importa 

congregar esforços entre a entidade proprietária da Igreja e o 

Município, entidade com competências no domínio da cultura, ao abrigo 

do disposto no Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro, em vista à 

sua boa preservação. ----------------------------------------------- 

É de boa fé reciprocamente acordado e celebrado o presente Protocolo, 

do qual fazem parte os considerandos supra e que se rege pelas 

cláusulas seguintes: ----------------------------------------------- 

1.ª  ---------------------------------------------------------------- 

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

O presente protocolo tem por finalidade a colaboração entre as partes 

signatárias, em vista à preservação do património histórico-cultural 

e religioso, muito concretamente a Igreja Matriz de Chaves, cujas 

pedras na parede exterior norte, à face da Rua de Santa Maria, 

apresentam patologias, carecendo de tratamento especializado. ------ 
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2.ª ---------------------------------------------------------------- 

(Obrigações do Município) ------------------------------------------- 

Em vista à prossecução dos fins do presente protocolo, o Município de 

Chaves obriga-se a proceder à aquisição de serviços de técnico 

especialista de diagnóstico, atinentes à identificação das patologias 

de que enfermam as aludidas pedras e da definição da estratégia do 

respetivo tratamento a adotar, cifrando-se em €5.000,00 euros (cinco 

mil euros), acrescido de IVA à taxa legal a aplicar, o valor máximo a 

suportar. ---------------------------------------------------------- 

3.ª ---------------------------------------------------------------- 

(Obrigações da Fábrica da Igreja Paroquial de Chaves) --------------- 

Para a concretização dos serviços referidos na cláusula anterior, a 

Fábrica da Igreja Paroquial de Chaves permite o acesso e a intervenção 

que se mostrar necessária e adequada, ao fim em vista, ao técnico que 

vier a ser contratado pelo Município e a quem, eventualmente, o 

auxilie. ----------------------------------------------------------- 

4.ª ---------------------------------------------------------------- 

(Efeitos e vigência) ------------------------------------------------ 

O presente Protocolo produz efeitos na data da sua assinatura e mantém-

se em vigor por período incerto, enquanto se mantiver a necessidade 

que levou à celebração do mesmo. ----------------------------------- 

5.ª ---------------------------------------------------------------- 

(Integração de lacunas) -------------------------------------------- 

A resolução de conflitos e/ou dúvidas emergentes do presente Protocolo 

serão dirimidas por decisão conjunta das partes signatárias do mesmo. 

O presente Protocolo é impresso em duplicado, ficando um exemplar para 

cada uma das partes, rubricado e assinado pelos intervenientes. ----- 

Chaves, ____ de __________________ de 2021. ------------------------- 

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

Municipal de Chaves, ------------------------------------------------ 

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

O Pároco da Paróquia de Santa Maria Maior --------------------------- 

(Pe. Hélder Amadeu Baptista Sá) ------------------------------------- 

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

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

2.3. CONVÉNIO-QUADRO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A 

UNIVERSIDADE DE VIGO. APROVAÇÃO DE MINUTA. PROPOSTA N.º24/GAPV/2021 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento -------------------------------------------------- 

1. Através de mensagem de correio eletrónico, com registo de entrada, 

nos serviços de Expediente Geral deste Município 2020, DAG, E,G, 14078 

de 16-12-2020, veio a Universidade de Vigo, propor a renovação de um 

convénio-quadro de colaboração, remetendo, para o efeito a respetiva 

minuta. ------------------------------------------------------------ 

2. Tal convénio propõe-se disciplinar relações de colaboração futuras 

que venham a ser subscritas pelas duas entidades, através da celebração 

de acordos específicos, com o propósito da concretização de atividades 

e projetos conjuntos, em todo o tipo de assuntos que resultem de 

interesse para ambas as partes, nomeadamente:  --------------------- 

− Desenvolvimento de projetos de investigação; ------------------ 

− Organização e realização de todo o tipo de atividades académicas, 

tais como cursos, conferências, simpósios e seminários, ------------- 
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− Apoio a investigadores e estudantes; -------------------------- 

− Intercâmbio de publicações, trabalhos de investigação e de 

qualquer tipo de materiais académicos que resultem de interesse; --- 

− Intercâmbio e colaboração em todo o tipo de projetos culturais 

de interesse comum; ------------------------------------------------ 

− Promoção da igualdade de oportunidades entre mulheres e homens 

em todos os âmbitos da sociedade; ----------------------------------- 

− Mobilidade de estudantes e de pessoal docente; ---------------- 

− Outras que sejam consideradas de interesse mútuo, dentro das 

disponibilidades das partes. --------------------------------------- 

II – Antecedentes --------------------------------------------------- 

1. Entre o Município de Chaves e a Universidade de Vigo, foi assinado, 

em 20 de fevereiro de 2012, um convénio-quadro, que formalizava um 

acordo de vontades de colaboração conjunta, tendente ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, com prazo de vigência de 

quatro anos, renovável, tacitamente, mediante concordância de ambas 

as partes, por tempo indeterminado.  ------------------------------ 

2. Com a publicação, em Espanha, da “Ley 40/2015 de 1 de octubro”, que 

estabelece e regula as bases do regime jurídico do setor público, 

publicada no “Boletín Oficial del Estado”, n.º 236, de 2 de outubro, 

foram introduzidas algumas novidades, nomeadamente na matéria 

correlacionada com os convénios celebrados pela administração geral 

do Estado, e bem assim, pelas universidades públicas. -------------- 

3. Dispõe o capítulo VI da supramencionada lei, dedicado aos convénios 

- artigos 47.º a 53.º -, que estes devem ter uma duração determinada 

não superior a quatro anos, salvo se normativamente se prever um prazo 

superior, e que, em qualquer momento, antes de finalizado o prazo de 

vigência, os intervenientes podem acordar, unanimemente, a sua 

renovação por um período adicional de até quatro anos ou a sua 

extinção. ---------------------------------------------------------- 

4. Por sua vez, pode ler-se na disposição adicional oitava da referida 

lei, que os convénios subscritos anteriormente à sua publicação, que 

não prevejam um prazo de vigência ou existindo, tenham estabelecido 

uma renovação tácita por tempo indefinido, passam a ter um prazo de 

validade de quatro anos a contar da data da sua entrada em vigor o que 

ocorre, no que se refere a esta matéria, um ano após a sua publicação. 

5. Neste sentido, a vigência do referido convénio extinguiu-se no ano 

transato, razão pela qual veio a Universidade de Vigo, através da 

mensagem de correio eletrónico, acima mencionada, propor a sua 

renovação. --------------------------------------------------------- 

III – Fundamentação ------------------------------------------------- 

1. Considerando que o convénio proposto pela Universidade de Vigo, tem 

por objetivo definir as principais linhas orientadoras de cooperação 

conjunta em diferentes projetos de interesse para o Município, tais 

como os elencados no ponto 2, do título I - Enquadramento; --------- 

2. Considerando que, pelas mais-valias que o desenvolvimento deste tipo 

de projetos e/ou atividades pode aportar para o concelho, se reconhece 

manifesto interesse na subscrição de um convénio-quadro, disciplinador 

das relações em projetos específicos futuros; ----------------------- 

3. Considerando que a promoção do desenvolvimento constitui, a par da 

educação e da ciência, bem como da cooperação externa, domínios de 

intervenção municipal, nomeadamente quando relacionados com os 

interesses próprios das respetivas populações, conforme estabelecido 

no artigo 23.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua atual redação; --------------------------------------------------  
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4. Considerando que no uso das competências determinadas pelo disposto 

na alínea aaa), do n.º 1, do artigo 33.º, do anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, pode, legalmente, o executivo municipal 

deliberar sobre a participação do município em projetos e ações de 

cooperação descentralizada.----------------------------------------- 

IV - Proposta em Sentido Estrito ----------------------------------- 

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

enunciadas, sou de propor ao executivo municipal, que tome deliberação 

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

a)  Autorizar a celebração do convénio-quadro de colaboração entre 

o Município de Chaves e a Universidade de Vigo; -------------------- 

b) Para o efeito, que seja aprovada a matriz do aludido convénio, 

que define os princípios orientadores da cooperação que se pretende, 

entre o Município de Chaves e a Universidade de Vigo, e cuja minuta 

se anexa à presente proposta; -------------------------------------- 

c) Que, caso a presente proposta venha a ser aprovada pelo executivo 

municipal, fique, desde já, legitimado para proceder à assinatura do 

referido convénio, em representação do município; ------------------- 

d) Que seja dado conhecimento do teor da decisão administrativa 

tomada à Universidade de Vigo, através da emissão da competente 

notificação, para posterior assinatura do convénio-quadro. ---------- 

Chaves, ao 1 de março de 2021. -------------------------------------- 

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

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

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

2.4. APOIO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE 1.ª NECESSIDADE – COVID19 

– ATUALIZAÇÃO. PROPOSTA 25/GAPV/21. --------------------------------- 

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 30/11/2020, foi aprovada, por 

unanimidade, a Proposta n.º 72/GAPV/2020, consubstanciada aprovação 

de uma panóplia de medidas de apoio às famílias e empresas/negócios, 

com domicílio fiscal em Chaves, tendo por respaldo a Lei n.º 6/2020, 

de 10 de abril, na ulterior redação, as atribuições e competências do 

município em sede de ação social (alínea h) do n.º 2 e n.º 1, ambos 

do artigo 23.º, e ainda alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º, todos do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação),  

e o quadro legal associado ao período de emergência nacional decretado 

e prorrogado e, recentemente renovado por Sua Excelência o Senhor 

Presidente da República (inicialmente por via do Decreto do Presidente 

da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, e Decreto do Presidente 

da República n.º 2-B/2020, de 2 de abril, e ainda recentemente mediante 

o Decreto do Presidente da República n.º 21-A/2021, de 25 de 

fevereiro); -------------------------------------------------------- 

Entre as medidas de natureza social contidas na enunciada proposta 

(ponto 1, i), foi criada a medida excecional e temporária, designada 

“Apoio Social para Aquisição de Bens de 1.ª necessidade – Covid19”, 

traduzida na concessão de vale de compras, a designar por “Vale Chaves 

Solidário”, e destinada a apoiar agregados familiares sujeitos a uma 

diminuição significativa de rendimentos, provocada pela Pandemia do 
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Covid-19, relacionada com desemprego, doença ou outras situações de 

fragilidade social, que limitem gravemente a capacidade das famílias 

do concelho, no acesso a bens essenciais; --------------------------- 

Após a respetiva implementação e monitorização, sobreveio a 

necessidade de assegurar a imprescindível atualização da enunciada 

medida e normas disciplinadoras, especialmente em sede da abrangência 

do seu objeto e quadro de elegibilidade, tendo em vista a efetiva 

resposta às necessidades da população, com particular enfoque junto 

das pessoas em situação de vulnerabilidade. ------------------------- 

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

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

elencadas, e sem prejuízo de adoção de medidas suplementares que se 

venham a revelar necessárias em face da evolução da situação, ao abrigo 

do quadro legal fixado no Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, 

mas particularmente nas respetivas disposições legais contidas na 

alínea h), do n.º 2, do artigo 23.º, e na  alínea v) do n.º 1 do artigo 

33.º, na Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na ulterior redação, atento 

o quadro legal associado ao período de emergência nacional decretado 

e prorrogado e, recentemente, renovado por Sua Excelência o Senhor 

Presidente da República (inicialmente por via do Decreto do Presidente 

da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, e Decreto do Presidente 

da República n.º 2-B/2020, de 2 de abril, e ainda recentemente mediante 

o Decreto do Presidente da República n.º 21-A/2021, de 25 de 

fevereiro), proponho ao executivo municipal a aprovação da presente 

proposta, nos seguintes termos: ------------------------------------ 

1. Atualização da medida de natureza social contida na proposta n.º 

72/GAPV/2020 (ponto 1, i), designada “Apoio Social para Aquisição de 

Bens de 1.ª necessidade – Covid19”, traduzida na concessão de vale de 

compras, a designar por “Vale Chaves Solidário”, em conformidade com 

o Anexo I à presente proposta; ------------------------------------- 

2. Sequencialmente, que seja levada ao conhecimento do Senhor 

Presidente do órgão deliberativo o teor da decisão administrativa 

tomada no órgão executivo, em sintonia com a previsão constante no n.º 

3 do artigo 4.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na sua redação 

atual, sem prejuízo da respetiva ratificação na próxima sessão que 

vier a ter lugar, atenta a previsão constante no artigo 164.º do Código 

do Procedimento Administrativo, acautelando-se, contudo a 

imprescindível eficácia. -------------------------------------------- 

Chaves, ao 1 de março de 2021. -------------------------------------- 

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

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

Junto: Anexo I – Atualização do “Apoio Social para Aquisição de Bens 

de 1.ª necessidade – Covid19”, traduzida na concessão de Vale de 

compras, a designar por “Vale Chaves Solidário”. --------------------

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

Anexo I ------------------------------------------------------------- 

Atualização do “Apoio Social para Aquisição de Bens de 1.ª necessidade 

– Covid19”, traduzida na concessão de Vale de compras, a designar por 

“Vale Chaves Solidário”. -------------------------------------------- 

“III -  Objeto e âmbito  ----------------------------------------- 

1 - As presentes normas visam definir as regras para a atribuição do 

“Apoio Social para Aquisição de Bens de 1.ª necessidade – Covid19” a 

agregados familiares em situação de redução de rendimentos em virtude 

das consequências associadas à pandemia, relacionada com desemprego, 

doença ou outras situações de fragilidade social, que limitem 

gravemente a capacidade das famílias do concelho, no acesso a bens 
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essenciais, permitindo simultaneamente apoiar o comércio tradicional 

concelhio. --------------------------------------------------------- 

2 – (...)”. -------------------------------------------------------- 

“V -  Critérios de Elegibilidade ------------------------------------ 

1 – Tendo em vista a atribuição do “Apoio Social para Aquisição de 

Bens de 1.ª necessidade – Covid19” e respetiva elegibilidade, o 

candidato tem que cumprir, cumulativamente, as seguintes condições:  

a)  Residir no concelho de Chaves;  ------------------------------ 

b)  Ser cidadão nacional ou equiparado, nos termos legais;  ------ 

c) Ter idade igual ou superior a 18 anos ou idade inferior, desde 

que se encontre emancipado;  ---------------------------------------- 

d)  Disponibilizar toda a documentação requerida pelos serviços, 

necessária à instrução e avaliação do processo dentro do prazo 

estipulado;  ------------------------------------------------------- 

e)  Comprovar ter sofrido uma quebra de rendimentos igual ou 

superior a 25%, decorrente direta ou indiretamente da situação 

pandémica, relacionada com desemprego, doença ou outras situações de 

fragilidade social, que limitem gravemente a capacidade das famílias 

do concelho, no acesso a bens essenciais, e o rendimento bruto mensal 

per capita do agregado familiar desça abaixo do valor do indexante dos 

apoios sociais (IAS) definido em 2020; ------------------------------ 

f) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, poderá ainda ter 

acesso ao apoio previsto no presente normativo, o candidato que 

demonstre ter um rendimento bruto mensal per capita do agregado 

familiar igual ou inferior a 50% do valor do indexante dos apoios 

sociais (IAS) definido em 2020; ------------------------------------- 

g)       Não beneficiar, em simultâneo, de outro apoio para o mesmo 

fim. Em casos mais graves, o “Apoio Social para Aquisição de Bens de 

1ª Necessidade – Covid 19” poderá ser atribuído de forma complementar 

a outros apoios, desde que não exista outra forma de resolver 

eficazmente a situação e/ou em que o apoio prestado se revele 

insuficiente ao grau e natureza de necessidades do agregado.”. ----- 

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

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO; - DESAPARECIMENTO DE ESPLANADA NAS 

INSTALAÇÕES DA DRO; - FILIPE RICARDO GOMES MESQUITA. INF 27/DAG/21 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento -------------------------------------------------- 

1. Através de e-mail datado do dia 16 de agosto de 2020, Filipe Ricardo 
Gomes Mesquita veio solicitar que esta autarquia local assumisse os 

encargos com o gradeamento da esplanada do seu estabelecimento 
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comercial e que, de acordo com o exposto pelo mesmo, despareceu das 

instalações do Município. ------------------------------------------- 

2. A Informação, atrás mencionada, está acompanhada de orçamento no 
valor de 1.400,00€, elaborado pela empresa Serralharia Carlos Rua, 

Soc. Unipessoal, Lda. ---------------------------------------------- 

3. Considerando a estratégia superiormente aprovada, em matéria de 
processos atinentes ao apuramento da existência de eventual 

responsabilidade civil do Município de Chaves, o presente assunto foi 

enviado para a Divisão de Obras Públicas, em vista a que tal unidade 

orgânica se pronunciasse sobre os factos relatados. ---------------- 

4. Através da Informação n.º 339/DOP/2020, produzida no dia 30 de 
setembro de 2020, a Divisão de Recursos Operacionais veio prestar os 

esclarecimentos solicitados, tendo concluído, relativamente às causas 

do sinistro seguinte: ---------------------------------------------- 

“(…) A esplanada Benda d’dArq, do Sr. Filipe Ricardo Gomes Mesquita 

situa-se na Alameda do Trajano, freguesia de Santa Maria Maior, 

concelho de Chaves, no espaço público que foi intervencionado no âmbito 

da obra supramencionada. ------------------------------------------ 

De acordo com o previsto no projeto, foram desmontadas as esplanadas 

existentes, conforme descrito no respetivo artigo do mapa de medições, 

art. 2.11 – “Desmontagem/demolição de esplanadas existentes 

considerando tiragem e reciclagem de todos os materiais, de acordo com 

as peças escritas e desenhadas do projeto, plano de gestão de resíduos 

e a legislação em vigor. Inclui carga, transporte e descarga em 

vazadouro licenciado para o efeito, todas as tarefas necessárias para 

a realização dos trabalhos, assim como a limpeza do local. Considera-

se incluída a implementação das medidas de segurança consideradas 

necessárias para a realização dos trabalhos. Tudo executado de acordo 

com peças desenhadas e especificações de caderno de encargos. ------ 

Anteriormente ao desmonte das esplanadas, a fiscalização informou os 

respetivos proprietários de que iria executar tal trabalho, pelo que, 

os mesmos, deveriam retirar os pertences que achassem por convenientes 

e informar onde pretendiam que fossem colocados os materiais que não 

iriam para vazadouro. --------------------------------------------- 

O Sr. Filipe Ricardo Gomes Mesquita, informou a fiscalização, que não 

tinha, nem conseguia arranjar local provisório para colocar a sua 

esplanada enquanto decorriam os respetivos trabalhos. Neste contexto, 

o Sr. Filipe Ricardo, dirigiu-se à DOP e solicitou à Chefe de Divisão, 

Eng.ª Amélia Rodrigues, autorização, para a colocação da esplanada na 

DRO. --------------------------------------------------------------- 

De modo a colaborar na resolução de tal situação e evitar quaisquer 

atrasos nos prazos de execução da obra, foi superiormente concedida 

autorização para colocação do material da esplanada na DRO, durante o 

tempo necessário para a conclusão dos trabalhos, tendo, contudo, sido 

referido, que a CMC não se responsabilizaria, pelo material lá 

colocado, bem como, o Sr. Filipe Ricardo, teria que disponibilizar os 

meios necessários, para a retirar, em tempo oportuno. --------------- 

A esplanada foi desmontada e foram transportadas pela entidade 

executante, as peças que a constituíam, no dia 13 de novembro de 2019, 

tendo sido descarregada no parque ao ar livre da DRO. ---------------  

Posteriormente, quando o Sr. Filipe Ricardo se disponibilizou a ir 

buscar o material da sua esplanada, à DRO, constatou que faltava a 

guarda da esplanada. A guarda é constituída por peças de ferro e 

corrimão (…).” ---------------------------------------------------- 

5. Neste contexto, foi emitida, por estes serviços, a Informação n.º 
197/DAG/2020, no dia 10/11/2020, tendo como pressuposto a Informação, 

acima, referida, e na qual se concluiu não estarem reunidos os 
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pressupostos legalmente exigíveis para o apuramento de 

responsabilidade civil extracontratual desta Autarquia Local. ------ 

6. Tal informação veio a ser devidamente sancionada pelo órgão 

executivo municipal em sede de reunião ordinária realizada no dia 23 

de novembro de 2020. ------------------------------------------------ 

7. No estrito cumprimento do disposto no artigo 121º, do CPA, foi 
concedido, ao interessado, o prazo de 10 dias úteis para, querendo, 

se pronunciar sobre o sentido da decisão praticada pela Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

8. Neste contexto, o interessado veio, através de requerimento com 
registo de entrada nos serviços administrativos desta autarquia local 

n.º 13831, de 11/12/2020, apresentar um conjunto de argumentos 

tendentes à inversão do sentido de decisão praticada. -------------- 

9. Em termos gerais, o peticionário alega que, em nenhum momento, ficou 
expresso que o Município de Chaves não ficaria responsável pelo 

material colocado à sua guarda. ------------------------------------- 

10. Mais refere, o peticionário, que não lhe compete ajuizar como a 

Câmara procede à guarda de bens que lhe são confiados, cabendo-lhe 

assumir que o depósito era feito de forma normal, diligente e com o 

zelo que se espera, o que não ocorreu. ------------------------------ 

11. Ora, as alegações apresentadas reiteram, no fundo, o que já tinha 

sido exposto no requerimento inicial, limitando-se o requerente a 

negar que tenha ficado expresso que o Município não se 

responsabilizaria pelo material depositado nas suas instalações, 

situação que é contrariada na informação produzida pela DOP, de forma 

expressa, ao referir que “De modo a colaborar na resolução de tal 

situação e evitar quaisquer atrasos nos prazos de execução da obra, 

foi superiormente concedida autorização para colocação do material da 

esplanada na DRO, durante o tempo necessário para a conclusão dos 

trabalhos, tendo, contudo, sido referido, que a CMC não se 

responsabilizaria, pelo material lá colocado1, bem como, o Sr. Filipe 

Ricardo, teria que disponibilizar os meios necessários, para a 

retirar, em tempo oportuno.” ---------------------------------------- 

12. Assim sendo, e mais uma vez fazendo fé na Informação n.º 

339/DOP/2020, produzida no dia 30 de setembro de 2020, não nos parece 

que deva ser alterado o sentido de decisão praticado pela Câmara 

Municipal no dia 23 de novembro de 2020, devendo agora o indeferimento 

tornar-se definitivo. ---------------------------------------------- 

II – Propostas -----------------------------------------------------  

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Que o assunto seja agendado para uma próxima reunião ordinária da 

Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente decisão 

administrativa, agora definitiva, consubstanciada no indeferimento da 

pretensão formulada pelo requerente, não decorrendo, dos factos 

evidenciados, qualquer responsabilidade da Autarquia justificadora, a 

título de responsabilidade extracontratual, da assunção do pagamento 

de qualquer indemnização, tudo isto fazendo fé na Informação n.º 

339/DOP/2020, produzida no dia 30 de setembro de 2020; -------------- 

b) Dando cumprimento ao disposto no artigo 114º, do CPA, deverá o 

interessado ser notificado da decisão que vier a ser proferida sobre 

a matéria ora em apreciação; ---------------------------------------- 

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

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

                                                           
1 O sublinhado é nosso. --------------------------------------------- 
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É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto. -------- 

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

Chaves, 17 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 17/02/2021 ------------------------------------------------------ 

Atenta a fundamentação de facto e de direito, é de acolher a estratégia 

perfilada no ponto II. À consideração do Senhor Presidente da Câmara, 

Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------------------------ 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DE 18.02.2021 

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

 

 

2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NO ESTABELECIMENTO “O 

BALOIÇO”; - INUNDAÇÃO; - NELSON DE JESUS AGUIAR LEITÃO. INF. 29/DAG/21 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

administrativos desta Autarquia Local nº 345, datado do pretérito dia 

11/01/2021, Nelson de Jesus Aguiar Leitão veio solicitar a assunção 

de responsabilidade, por parte deste Município, com vista ao pagamento 

duma indemnização pelos danos patrimoniais sofridos no estabelecimento 

“O Baloiço” sito no Largo 8 de Julho, Chaves, na sequência de uma 

inundação. --------------------------------------------------------- 

14. Invoca, em defesa do direito reclamado, que a inundação, em 

causa, foi provocada pelo rebentamento de uma conduta de águas da rede 

de abastecimento Municipal, e da qual resultaram vários danos em várias 

estantes e produtos. ----------------------------------------------- 

15. O requerente juntou ao processo a seguinte documentação: ------ 

▪ Orçamento produzido pela empresa Valdean, no valor de 393,60€, 

referente a serviços de limpeza com aspiradores industriais de água; 

▪ Orçamento produzido pela empresa Colchoaria Flaviense, no valor 

de 3050,40€, referente à reparação de estantes, estrados e apoios de 

mesa; -------------------------------------------------------------- 

▪ Faturas emitidas pela empresa Carbebé, no valor de, 

respetivamente, 167,10€, 757,04€, 145,20€, 190,82€, 193,60€, todas 

referentes a produtos; --------------------------------------------- 

▪ Fatura emitida pela empresa Dorel Juvenile, no valor de 95,20€; 

▪ Fatura emitida pela empresa 1BIGO, no valor de 495,97€; ------- 

▪ Fatura emitida pela empresa L. Pinto Monteiro, Lda, no valor de 

848,78€; ----------------------------------------------------------- 

▪ Fatura emitida pela empresa AJ Aguiar, no valor de 462,68€; --- 

▪ Participação produzida pela PSP, no dia 20/11/2020, e relacionada 

com a ocorrência exposta pelo requerente. -------------------------- 

16. Sobre a matéria, a Divisão de Ambiente produziu, no dia 2 de 

fevereiro de 2021, a Informação n.º 38/2021, confirmando a ocorrência 

da inundação, bem como o facto da mesma ter tido origem numa rotura 

da conduta de abastecimento pública. ------------------------------- 



                                                                F. 103 

                                                                  _____________________ 

 
17. Sendo certo que a referida unidade orgânica juntou à informação 

registo fotográfico do local e dos materiais e produtos danificados 

pela inundação. ----------------------------------------------------- 

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

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

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

praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei 

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

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

a) Por danos decorrentes do exercício da função administrativa; 

b) Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional; 

c) Por danos decorrentes do exercício da função político – 

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

2. Relativamente à responsabilidade civil por danos decorrentes do 
exercício da função administrativa, o nº1, do art. 8º, do retrocitado 

diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade 

exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas públicas. ------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica 

obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação”. 

5. Por sua vez, o artigo 9º, do Regime da Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que 

são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos 

órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 

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

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

6. Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e 

agentes, o n.º 1, do art. 10º, do retrocitado regime legal, determina 

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

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

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

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

8. Nestes termos, a ilicitude, no âmbito da responsabilidade civil, 
pode revestir uma de duas modalidades, a saber:  ------------------- 

Ou se traduz na violação de direitos ou interesses de outrem (lesão 

direta) ou se manifesta na violação de uma norma destinada a proteger 

interesses alheios (lesão indireta); ------------------------------- 

9. Ora, no caso individual e concreto em apreciação, o peticionário 
afirma que os prejuízos foram provocados na sequência de uma inundação, 

a qual foi provocada pela rotura da conduta de abastecimento pública, 

conforme decorre da Informação n.º 38/2021, produzida pela Divisão de 

Ambiente. --------------------------------------------------------- 

10. Analisados os elementos do processo, rapidamente se consegue 

estabelecer um nexo causal entre a rotura da conduta de abastecimento 
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pública, a qual se encontra sob a gestão e responsabilidade do 

Município de Chaves, e os danos invocados pelo peticionário. 

11. Chegados aqui, é importante referir que a lei prevê mecanismos 

de presunção de culpa – com a consequente inversão de ónus da prova – 

no caso de danos derivados da prática de actos jurídicos ilícitos, e 

de danos causados por omissão dos deveres de vigilância, previstas nos 

nos n.ºs 2 e 3 do artigo 10.º do mencionado diploma. ---------------- 

12. O regime legal, estabelecido no n.º 2, do artigo 10.º, diz 

respeito ao estabelecimento de uma presunção de culpa leve para a 

prática de atos jurídicos ilícitos. -------------------------------- 

13. A admissibilidade desta presunção por aplicação dos princípios 

gerais da responsabilidade civil, implica a remissão para o n.º 1, do 

artigo 493º, do Código Civil. --------------------------------------- 

14. Com efeito, é jurisprudência comum do Supremo Tribunal 

Administrativo, o entendimento de que “é aplicável à responsabilidade 

civil extracontratual das Autarquias Locais, por factos ilícitos 

culposos, a presunção de culpa estabelecida no n.º 1, do artigo 493º, 

do Código Civil (…), salvo se provar que nenhuma culpa da sua parte 

ou que os danos se teriam igualmente produzido ainda que não houvesse 

culpa sua”. ------------------------------------------------------- 

15. Esta posição foi introduzida, ainda que referindo a legislação 

anterior, pelo Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 03 de 

Março de 1998, onde se defende que a presunção do n.º 1, do artigo 

493º, do Código Civil, é aplicável à responsabilidade civil 

extracontratual do Estado e demais entes públicos. ----------------- 

16. Significa isto, que perante a falha de um sistema cuja manutenção 

e vigilância está, legalmente, cometida ao Município, vinga a 

presunção de culpa, acima, prevista, cabendo, a este último, o ónus 

de afastar a mesma. ------------------------------------------------ 

17. Ou seja, para afastar a responsabilidade civil extracontratual 

torna-se necessário que o Município logre provar que os danos se 

ficaram a dever a circunstâncias externas à Autarquia Local, que a 

mesma não conseguisse controlar nem antecipar, ou que, 

independentemente de ter agido com a diligência exigida, os resultados 

seriam sempre os mesmos. ------------------------------------------- 

18. Sendo certo que, da informação produzida pela Divisão de Ambiente 

não se conseguem retirar elementos que permitam afastar, de forma 

inequívoca, a presunção de culpa, acima, referida. ----------------- 

19. Assim, do ponto de vista estritamente jurídico, parecem estar 

reunidos, salvo melhor opinião, os pressupostos legalmente exigíveis 

para o apuramento de responsabilidade civil extracontratual da 

Autarquia. --------------------------------------------------------- 

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

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

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

ordinária da Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente 

decisão administrativa, consubstanciada no deferimento da pretensão 

formulada pelo requerente, uma vez que, no caso, decorre 

responsabilidade da Autarquia justificadora, a título de 

responsabilidade extracontratual, da assunção do pagamento de uma 

indemnização pelos danos sofridos no estabelecimento; --------------- 

b) Sendo certo que, para efeitos de apuramento e pagamento do valor 

associado à indemnização pelos danos sofridos, deverá o presente 

assunto ser encaminhado para a unidade responsável por assuntos desta 

natureza, no caso, a Unidade Flexível de 2º Grau de Gestão Financeira, 
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em vista à ativação do seguro de responsabilidade civil junto da 

respetiva companhia seguradora; ------------------------------------ 

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

Procedimento Administrativo, deverá o interessado ser notificado da 

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

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

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

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

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

Chaves, 25 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 25/02/2021 ------------------------------------------------------ 

A presente informação cumpre os requisitos legais e regulamentares 

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

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DE 26.02.2021 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. REEMBOLSOS NO ÂMBITO DO CARTÃO MUNICIPAL FAMÍLIA NUMEROSA - ANO 

LETIVO 2020/2021. INFORMAÇÃO Nº11/UE/2021. ------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

De acordo com a alínea e), do nº1, do artigo 10 do Regulamento Cartão 

Municipal de Família Numerosa, que refere “As crianças titulares do 

Cartão Municipal de Família Numerosa, que frequentem o ensino pré-

escolar e o 1º ciclo de escolaridade públicos, terão direito a uma 

redução correspondente a 30% do valor a pagar pelos serviços de 

refeições”. -------------------------------------------------------- 

Considerando que, no âmbito do referido Cartão, as crianças titulares 

do Cartão Municipal Família Numerosa, Ano Letivo 2020/2021, constantes 

na tabela seguinte, têm direito à respetiva redução: ---------------- 
Nome do Encarregado Educação /Informação /Nome Aluno 

Sandrina Silva Mosca 239/DRHAS/2017 

Margarida Silva Moura Mosca A. 

EB1 Stº Amaro – 3º ano 

Considerando que, a aluna Margarida Silva Moura Mosca, no presente ano 

letivo, não beneficia da ação social escolar, pelo que o custo unitário 

da refeição é de 1,46€; --------------------------------------------- 

Considerando que ao beneficiar do Cartão Municipal de Família 

Numerosa, os alunos têm direito a uma redução de 30% no preço unitário 

da refeição, passando esta a ter um custo unitário de 1,02€/refeição, 

com efeitos ao primeiro dia letivo, do ano 2020/2021; --------------- 

Considerando que, as refeições dos alunos que frequentam a escola EB1 

de Stº Amaro são pagas através de carregamento de cartão, ao 

Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo, o que impossibilita 
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proceder à aplicação do referido benefício, no momento da aquisição 

das refeições. ------------------------------------------------------ 

Assim e caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, 

tomo a liberdade de sugerir a seguinte metodologia: ----------------- 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição da rubrica orçamental, bem, como, do 

respetivo compromisso, em cumprimento com o LCPA; ------------------- 

b) O encargo total estimado com esta despesa é de 62,92€ (sessenta e 

dois euros e noventa e dois cêntimos) e foi calculado face ao número 

de refeições efetuadas e previstas ate 30 de junho de 2021, podendo 

este valor ser inferior, face às refeições efetivamente consumidas. - 

c) Após o término do ano letivo, a Unidade de Educação informará a 

Secção de Aprovisionamento do valor correto a reembolsar: ----------- 

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

Chaves, 21 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 

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

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

Em anexo: Mapa de Reembolso ----------------------------------------- 

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

DE 2021.01.21. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares em vigor. À consideração superior. ----------------- 

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

DE 2021.02.16. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara para deliberação. ------------------------------- 

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. PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR 

PARA O ANO LETIVO 2020/2021 – LISTA DEFINITIVA. INFORMAÇÃO 

Nº16/UE/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 2021.02.22. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares em vigor. À consideração superior. ----------------- 

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

DE 2021.02.25. ------------------------------------------------------

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. PROPOSTA PARA AUTORIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE 100 ENTRADAS GRATUITAS, 

NO MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA NADIR AFONSO (MACNA), PARA VISITANTES 

CONVIDADOS PELA FUNDAÇÃO NADIR AFONSO, DURANTE UM ANO. INFORMAÇÃO DCT 

Nº03/SM Nº01/2021. -------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 



                                                                F. 107 

                                                                  _____________________ 

 
Considerando que o pintor Nadir Afonso, natural de Chaves, é uma 

personalidade artística de indiscutível valor, reconhecida nacional e 

internacionalmente; ------------------------------------------------ 

Considerando que, ainda em vida, o pintor procedeu à instituição de 

uma Fundação com o seu nome; ---------------------------------------- 

Considerando que a Fundação Nadir Afonso é proprietária de um conjunto 

de obras representativas do trabalho de pintura, estudos, livros e 

documentos diversos, da autoria do mestre Nadir Afonso; 

Considerando que a Câmara Municipal de Chaves procedeu à construção 

de um edifício, na margem direita do rio Tâmega, com projeto de autoria 

do arquiteto Álvaro Siza Vieira, em cuja conceção se teve em conta a 

obra de Nadir Afonso; ----------------------------------------------- 

Considerando que o Município de Chaves é o proprietário deste 

equipamento municipal destinado a museu, denominado “MACNA - Museu de 

Arte Contemporânea Nadir Afonso”; ----------------------------------- 

Considerando que existe um Protocolo de cooperação celebrado, em 2015, 

entre o Município de Chaves e a Fundação Nadir Afonso, com vista à 

promoção do estudo, investigação e divulgação das ideias estéticas de 

Nadir Afonso, entre outros fins; ------------------------------------ 

Considerando a presente colaboração do Município de Chaves com a 

Fundação Nadir Afonso foi autorizada a concessão de 100 entradas 

anuais, em 2019 e 2020, no Museu de Arte Contemporânea nadir Afonso, 

para convidados da Fundação Nadir Afonso; ---------------------------  

Considerando que, das 100 entradas gratuitas concedidas anualmente, 

foram efetivadas pela Fundação Nadir Afonso um total de 28 em 2019 e 

de 16 em 2020; ------------------------------------------------------ 

Considerando a continuidade da iniciativa, pelo terceiro ano 

consecutivo, propõe-se a concessão de 100 entradas gratuitas, no Museu 

de Arte Contemporânea Nadir Afonso, para visitantes convidados pela 

Fundação Nadir Afonso, a vigorar durante o ano de 2021; ------------- 

As 100 entradas correspondem a um valor máximo de 500.00 €, para um 

período de um ano, de acordo com o valor do bilhete geral praticado 

no MACNA; ----------------------------------------------------------- 

O controlo destas entradas gratuitas é registado pelos funcionários 

da receção do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, sempre que se 

verificar, até atingir o limite de 100 visitantes ao longo de um ano. 

II- Proposta de decisão --------------------------------------------- 

Face ao exposto tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte 

estratégia procedimental: -------------------------------------------  

1.Que seja autorizada a continuidade, pelo terceiro ano consecutivo, 

de concessão de 100 entradas gratuitas, no Museu de Arte Contemporânea 

Nadir Afonso, para visitantes convidados pela Fundação Nadir Afonso, 

a vigorar durante um ano; ------------------------------------------ 

2.Por último, caso a presente informação venha a merecer concordância 

Superior, deverá a mesma ser agendada para uma próxima Reunião de 

Câmara, tendo em vista a obtenção de deliberação conducente à sua 

aprovação. --------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 11 de Janeiro de 2021 -------------------------------------- 

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

Vera Moura --------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO, ENG CARLOS FRANÇA 

DE 2021.01.11. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. À consideração superior. --------------------------- 

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

DE 2021.01.12. ------------------------------------------------------

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

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

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

 

 

4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº03/2021 INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC 

/Nº20/2021---------------------------------------------------------- 

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 2021.01.26. ------------------------------------------------------ 

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 

08/02/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

 

 

5. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO: 03/2016 – PRORROGAÇÃO INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS 

/SHSDPC/Nº50/2021--------------------------------------------------- 

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 3. -------------------------------- 

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

DE 2021.02.10. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

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

 

 

6. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº06/2021 INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº54 

/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 4. -------------------------------- 

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

DE 2021.02.10. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

12/02/2021 --------–------------------------------------------------ 

Concordo, proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

7. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO Nº07/2021INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº58 

/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 5. -------------------------------- 

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

DE 2021.02.11. ------------------------------------------------------ 

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 

24/02/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

 

 

8. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PRORROGAÇÃO. PROCESSO Nº26/202INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS 

/SHSDPC/Nº63/2021--------------------------------------------------- 

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 6. -------------------------------- 

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

DE 2021.02.15. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

23/02/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

 

 

9. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO:08/2021INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº69/20

21------------------------------------------------------------------  

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 7. -------------------------------- 

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

DE 2021.02.15. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

23/02/2021 --------–------------------------------------------------ 

Concordo, proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

10. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSONº9/2021INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº70/20

21------------------------------------------------------------------ 

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 8. -------------------------------- 

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

DE 2021.02.17. ------------------------------------------------------ 

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 

23/02/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

 

 

11. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO Nº10INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº71/2021- 

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 9. -------------------------------- 

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

DE 2021.02.17. ------------------------------------------------------ 

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 

01/03/2021 --------–------------------------------------------------ 

Concordo com o parecer técnico, 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. --------------------------------------------- 

 

 

12. REVISÃO DO VALOR DA RENDA APOIADA CÓDIGO DO ARRENDATÁRIO: 112536 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº72/2021--------------------------- 

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 10. ------------------------------- 

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

DE 2021.02.18. ------------------------------------------------------ 

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 

25/02/2021 --------–------------------------------------------------ 

Concordo com o parecer técnico, proceda-se em conformidade com o 

proposto. ---------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

13. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO Nº11/2021INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC /Nº75/ 

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 11. ------------------------------- 

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

DE 2021.02.18. ------------------------------------------------------ 

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 

01/03/2021 --------–------------------------------------------------ 

Concordo com o parecer técnico, 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. --------------------------------------------- 

 

 

14. MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS.REQUERENTE: RAÚL SANTOS DIOGO 

–ADÃES.INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº87/2021-------------------- 

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 12. ------------------------------- 

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

DE 2021.02.25. ------------------------------------------------------ 

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 

01/03/2021 --------–------------------------------------------------ 

Concordo com o parecer técnico, 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. --------------------------------------------- 

 

 

15. ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A DGESTE E O MUNICÍPIO DE 

CHAVES. INFORMAÇÃO Nº19/DEAS/UE/2021. ------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

O fornecimento de refeições escolares, aos alunos 1º Ciclo do Ensino 

Básico, constitui matéria da competência dos Município, de acordo com 

o disposto no Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de dezembro e na Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------- 

Por Despacho da Ministra da Educação, nº22 251/2005, de 25 de outubro, 

foi aprovado o “Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico”, que visa garantir 

a todas as crianças que o frequentam, uma refeição equilibrada, tendo 

o Município de Chaves aderido ao referido programa, desde essa data. 



                                                                F. 112 

                                                                  _____________________ 

 
Considerando que, de acordo com o estipulado no Regulamento do Programa 

de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares, aos alunos 

do 1º Ciclo do Ensino Básico, publicado no anexo IV do Despacho n.º 

8452-A/2015 de 31 de julho, alterado pelo Despacho nº 5296/2017 de 16 

de junho, os municípios podem realizar parcerias que permitam 

assegurar o serviço de refeições através da celebração de protocolos 

em termos que protejam os direitos e deveres de cada uma das partes; 

Considerando que, para o fornecimento das refeições escolares, o 

Município de Chaves tem lançado mão de um procedimento concursal de 

prestação de serviços, para o fornecimento de refeições aos alunos do 

1º Ciclo e Educação Pré-Escolar ------------------------------------- 

Considerando que, no referido concurso público de fornecimento de 

refeições, estão excluídas as Escolas Básicas nº 1 (Santo Amaro) e nº5 

(Casas dos Montes), por não possuírem condições e instalações 

adequadas, para o efeito; ------------------------------------------- 

Considerando que, na sequência do Protocolo de Fornecimento de 

Refeições Escolares para os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, 

celebrado entre a DGEstE e o Município de Chaves, no ano letivo 

2017/2018, foi remetido, via correio eletrónico, um Aditamento ao 

referido Protocolo, para o presente ano letivo; --------------------- 

Considerando que, o referido Aditamento atualiza as condições de 

colaboração para o ano letivo 2020/2021, em matéria do preço a pagar 

pelo Município à DGEstE. -------------------------------------------- 

Assim e face ao exposto, tomo a liberdade de propor a V. Exa. O 

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

1. Para apreciação, anexa-se o Aditamento ao Protocolo remetido pela 

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, via correio eletrónico, 

no passado dia 23 de fevereiro de 2021, no âmbito do fornecimento de 

refeições aos alunos que frequentam a Escola Básica nº1 (Santo Amaro) 

e a Escola Básica nº5 (Casas dos Montes) e que usufruem de refeições 

no Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo, no presente ano letivo. 

2. Caso o referido aditamento mereça concordância, mais se propõe que 

o mesmo seja presente à próxima reunião de Câmara, para aprovação, e 

que seja legitimado o Presidente da Câmara a proceder à sua assinatura, 

em representação do Município de Chaves. ---------------------------- 

3.Solicita-se, ainda, o envio da presente proposta à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição de cabimento, em cumprimento do LCPA. ---- 

O encargo previsto com esta despesa é de 28.213,20€** (IVA não 

tributado), e foi calculado tendo em conta o número de crianças que 

usufruem do serviço de refeições, (87 alunos com o escalão 

A/transportados, 26 alunos com o escalão B e 79 alunos s/escalão, o 

preço da refeição, 1,66€ e o número previsto de dias do calendário 

escolar, (153 dias). ------------------------------------------------ 

O presente aditamento deve produzir efeitos ao dia 21 de setembro de 

2020, data de início do serviço de refeições e ser válido, desde a sua 

assinatura até ao final do ano letivo 2020/2021. -------------------- 

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

Chaves, 24 de fevereiro de 2021 ------------------------------------ 

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

Lídia Pinto -------------------------------------------------------- 

** Escalão A/ Transportados – 87 refeições x 1,66€ x 153 dias = 

22.096,26€ --------------------------------------------------------- 

** Escalão B – 26 refeições x 0,93€ (1.66€ - 0,73€) x 153 dias =   

3.699,54€; --------------------------------------------------------- 

** S/Escalão – 79 refeições x 0,20€ (1.66€ - 1,46€) x 153 dias =   

2.417,40€ ---------------------------------------------------------- 
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**No que respeita ao tratamento do IVA, a DGEstE procedeu ao seguinte 

esclarecimento, enviado por correio eletrónico, no dia 12 de junho de 

2018: -------------------------------------------------------------- 

 -“a entidade DGEstE não está isenta de pagar IVA (respeitante ao 

contrato relativo à aquisição de refeições, no entanto está isenta no 

que respeita à cobrança destas refeições - valores de venda das 

refeições), sendo o IVA pago suportado pela entidade, como se verifica 

com um consumidor final.” ------------------------------------------ 

 -“mais acresce que, no valor que é cobrado à autarquia, considera-se 

o preço contratual (custo) pago à empresa fornecedora. O cálculo desse 

valor implica o cálculo do valor do IVA apenas para que se encontre o 

preço de custo, uma vez que na venda das refeições não é cobrado IVA, 

tendo em consideração que o código de IVA não nos isentar dessa 

obrigação-----------------------------------------------------------

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

DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES E MUNICÍPIO DE CHAVES -- 

Minuta de Protocolo de Fornecimento de Refeições Escolares a alunos 

do 1º Ciclo do Ensino Básico/Ano Letivo 2020/2021 ------------------- 

Aditamento --------------------------------------------------------- 

Considerando que as refeições escolares às crianças do pré-escolar e 

aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico constituem matéria da 

competência dos Municípios de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 

399-A/84, de 28 de dezembro, e na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

Considerando que, de acordo com o estipulado no Regulamento do Programa 

de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 

1º Ciclo do Ensino Básico, publicado no anexo IV do Despacho n.º 8452-

A/2015 de 31 de julho, alterado pelo Despacho nº 5296/2017 de 16 de 

junho, os municípios podem realizar parcerias que permitam assegurar 

o serviço de refeições através da celebração de protocolos em termos 

que protejam os direitos e deveres de cada uma das partes; ---------- 

Considerando que, no âmbito do Concurso Público Nº 1/DGESTE/ASE/2020 

em vigor desde 1 de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2022, se 

verificou uma atualização do preço contratualizado com o fornecedor, 

estabelece-se o Aditamento seguinte: ------------------------------- 

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

A Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), com o número 

de identificação de pessoa coletiva n.º 600086020, representada por 

João Miguel dos Santos Gonçalves, Diretor-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, como primeiro outorgante; -------------------------------- 

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

O Município de Chaves, com o número de pessoa coletiva n.º 501205551, 

com sede nos Paços do Concelho, através do seu órgão executivo, Câmara 

Municipal de Chaves, aqui representada pelo Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, adiante designado Segundo Outorgante; ----- 

Cláusula única ----------------------------------------------------- 

É celebrado o presente aditamento, ao protocolo celebrado no ano letivo 

2017/2018, que tem por objeto a garantia do fornecimento de refeições 

aos alunos do 1º ciclo do ensino básico (1.º CEB), através dos 

refeitórios das escolas de 2.º e 3.º ciclos do ensino básico ou do 

ensino secundário, nas instalações indicadas, assim como a atualização 

do preço contratualizado com o fornecedor do serviço que traduz o 

valor a pagar pela autarquia à DGEstE, constante no anexo I. --------  

Por estarem de acordo com o presente clausulado, vai o mesmo ser 

assinado em duplicado, ficando um exemplar na posse de cada outorgante, 

extraindo-se cópias para conhecimento dos agrupamentos de escolas ou 

escolas não agrupadas constantes do anexo I. ------------------------ 

Aos  de fevereiro de 2021 ------------------------------------------- 
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Pelo Primeiro Outorgante -------------------------------------------- 

O Diretor-Geral dos estabelecimentos escolares ---------------------- 

João Miguel dos Santos Gonçalves ------------------------------------ 

Pelo Segundo Outorgante --------------------------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, DRA. ZULEIKA RODRIGUES DE 

2021.02.24. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração da Sra. Chefe de Divisão. ----------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DRA PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.02.25. ------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

sobre a matéria. À consideração Superior. -------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DE 26.02.2021 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ALMA.ALTA-COOPERATIVA 

DAS ARTES DO ALTO TÂMEGA, CRL, DESTINADO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE 

CARACTER CULTURAL, CRIATIVO E FORMATIVO, ESTABELECIDO POR PROTOCOLO 

DE COLABORAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL PARA O ANO DE 2021.  

PROPOSTA Nº 21/GAPV/2021. ------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. A Cooperativa ALMA.ALTA-COOPERATIVA DAS ARTES DO ALTO TÂMEGA, CRL, 

com o NIPC 516 174 185, com sede na Quinta dos Fornos, n.º66, 5425 – 

094 Loivos, vem requerer, um apoio à sua atividade com apoios 

financiamento e logísticos, para o desenvolvimento das suas 

atividades, expressas, nomeadamente, Plano Anual de Atividades 2021;- 

2.   A Cooperativa Alma.Alta-Cooperativa das Artes do Alto Tâmega, 

CRL, tem como objeto da sua atividade o desenvolvimento e incentivo 

do ensino artístico, artes plásticas, dança, animação, teatro, 

organização e produção de eventos culturais, promoção de artistas 

locais e incentivo à criação artística e cultural, preservação, 

desenvolvimento e promoção do património cultural, natural, histórico 

e artístico da região do Alto Tâmega; ------------------------------- 

3. A produção de espetáculos inovadores e performances originais, 

são uma aposta para o cumprimento da programação cultural e fomento 

da atratividade turística, que se quer recuperar no ano 2021, para 

todos os projetos neste domínio; ------------------------------------ 

4. A Cooperativa Alma.Alta-Cooperativa das Artes do Alto Tâmega, CRL, 

vai envolver-se ainda em eventos de participação e animação cívica com 

as escolas e organismos públicos em cooperação com o Município, criando 

valor cultural, proporcionando a transferência de conhecimento e 

promovendo a formação de interpretes e técnicos do espetáculo, em 

contexto real, nos eventos musicais, teatrais, de dança e desportivos.  
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5. Os municípios dispõem de atribuições na promoção e salvaguarda 

dos interesses próprios das respetivas populações, competindo à Câmara 

Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

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

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

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

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

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e ao abrigo do 

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

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

tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário que adote 

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

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

Protocolo de Colaboração com a Alma. Alta Cooperativa das Artes do 

Alto Tâmega, CRL, com o NIPC 516 174 185, titulando o apoio às 

atividades com meios e financiamento, no valor global de 75.902,02€, 

isento de IVA, concretizando os objetivos constantes do contrato – 

programa, assim descriminado: --------------------------------------- 

I) Comparticipação financeira de natureza pecuniária (desenvolvimento 

do programa cultural) - €40.000,00; --------------------------------- 

ii) Assunção de encargos associados à disponibilização para uso, de 

parte das instalações do Centro Cultural de Chaves - €21.163,20; ---- 

iii) Assunção de encargos associados a custos correntes de 

funcionamento com a utilização do espaço - €14.738,82; -------------- 

b) Simultaneamente, aprovar a minuta de Protocolo de Colaboração 

respetivo, cujo teor se dá por integramente reproduzido; ------------ 

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

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

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

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

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

ii) Dar conhecimento à entidade interessada do teor da decisão tomada;  

d) A presente proposta tem cobertura na rubrica orçamental 

04.07.01.02; ------------------------------------------------------- 

Chaves, 25 de fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

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

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

Anexos: ------------------------------------------------------------ 

- Programa de Desenvolvimento Cultural 2021; ------------------------ 

- Minuta do contrato Programa; -------------------------------------- 

- Constituição e Estatutos; ----------------------------------------- 

- Registo de Certidão Permanente; ----------------------------------- 

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 
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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 13. -- 

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

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 14. -- 

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

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

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

 

 

3.3. ADITAMENTO/ALTERAÇÃO AO PROJETO DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM 

IMÓVEL DESTINADO A EMPREENDIMENTO TURÍSTICO E COMÉRCIO/SERVIÇOS - 

PROCESSO 270/18 – NOVA FASE, LDA. – TRAVESSA CÂNDIDO DOS REIS – SANTA 

MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 22/UVCH/21, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO 

CENTRO HISTÓRICO, DO ARQ. ANTÓNIO MALHEIRO, DATADA DE 20 DE JANEIRO 

DE 2021. ----------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1. No âmbito do presente processo foram licenciadas as obras de 

remodelação/ampliação de um imóvel, situado na Travessa Cândido dos 

Reis, na freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves, destinado a 

empreendimento turístico e comércio/serviços, mediante deliberação da 

Câmara Municipal na sua reunião de 11 de junho de 2019. ------------- 

Foi posteriormente emitido o alvará de obras de remodelação/ampliação 

n.º 160/19. --------------------------------------------------------- 

1.2. A empresa requerente pretende agora proceder a diversas 

alterações ao projeto licenciado, apresentando para tal, por 

intermédio do requerimento n.º 2347/20, um aditamento ao projeto de 

arquitetura. ------------------------------------------------------- 

1.3. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

1.3.1. O imóvel foi construído ao abrigo da licença de construção n.º 

278/63; possui os seguintes títulos de utilização: licença de 

utilização turística n.º 2/04 (Hotel Trajano) e alvará de licença de 

utilização para serviços de restauração ou de bebidas n.º 48/02; --- 

1.3.2. Por intermédio da deliberação da Câmara Municipal de Chaves, 

em reunião datada de 11 de junho de 2019, que recaiu sobre a informação 

n.º 202/DSCH/2019, foram licenciadas as obras de remodelação e 

ampliação do edifício em causa, no âmbito do processo n.º 270/18; --- 

1.3.3. Em 23 de setembro de 2019 foi emitido o alvará de obras de 

remodelação/ampliação n.º 160/19, válido até 2021/02/23. ----------- 

1.4. INSTRUÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------- 
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1.4.1. O pedido foi instruído, para além do requerimento, com os 

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

• CD contendo ficheiros em formato “.DWF”, “.PDF” e “.DWG” (planta 

de implantação) das peças desenhadas, e em formato “.PDF” das peças 

escritas e restante documentação; ----------------------------------- 

• Cópia de certidão atualizada da Conservatória do Registo Predial 

referente ao edifício em causa; ------------------------------------- 

• Cópia do alvará de obras de remodelação/ampliação n.º 160/19; - 

• Cópia do auto de diligência da reunião de 13-10-2020, entre 

representantes do Município de Chaves, proprietário de prédio vizinho, 

e do requerente, proprietário do imóvel em análise, onde que se definiu 

a compatibilidade entre os dois empreendimentos (Multiusos de Chaves 

e Hotel Trajano) e a partilha dos espaços comuns; ------------------- 

• Declaração de compatibilidade entre os formatos papel e digital; 

• Termos de responsabilidade da autora dos projetos de arquitetura 

e de acessibilidades, acompanhados de declaração da Ordem dos 

Arquitetos e do seguro de responsabilidade civil profissional; ------ 

• Memória descritiva e justificativa do projeto de arquitetura, 

incluindo um capítulo sobre acessibilidades; ------------------------ 

• Ficha de medição (anexo IV do RMUE); -------------------------- 

• Peças desenhadas do projeto de arquitetura: planta de 

implantação, plantas e alçados de alterações, plantas (apresentação e 

cotadas), cortes e alçados da proposta e plantas de acessibilidades. 

1.4.2. Verifica-se que o projeto está corretamente instruído de acordo 

com as disposições aplicáveis dos n.os 1 e 15 do anexo I da Portaria 

n.º 113/2015, de 22 de abril, e do RMUE. --------------------------- 

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

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

O presente pedido configura uma alteração à licença, enquadrando-se 

no previsto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, 

e posteriores alterações, que estabeleceu o Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE), estando assim sujeito a licença 

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

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

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

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

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

2.3. PARECER EXTERNO ----------------------------------------------- 

Considerada a sua inclusão dentro da área de proteção a um monumento 

nacional, a aprovação do projeto de alterações em análise deverá ser 

precedida de um parecer favorável da administração do património 

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

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

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro. Assim, foi submetido, 

por intermédio da plataforma SIRJUE, o referido projeto de arquitetura 

à Direção Regional da Cultura do Norte, que, por intermédio da 

informação n.º S-2021/543002, emitiu um parecer favorável, cujo 

conteúdo deverá ser comunicado à requerente. ------------------------ 

2.4. ANÁLISE DO PEDIDO ---------------------------------------------- 

2.4.1. As alterações propostas no presente aditamento poderão ser 

agrupadas em dois tipos: -------------------------------------------- 

Ampliação da área de construção em 81,35m2: num espaço intersticial 

entre o edifício do hotel e o volume do antigo cineteatro e no corpo 

recuado do piso 5, que avança 1m em direção ao plano da fachada e 6m 

em direção ao alçado lateral norte. --------------------------------- 
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Alterações na compartimentação interior do hotel, que consistem 

essencialmente na mudança da maioria das unidades de alojamento de 

quartos para apartamentos ou estúdios, e na diminuição da área da sala 

de pequenos almoços. Essa diminuição de área permitiu a criação de um 

outro espaço para comércio/serviços. São ainda propostas diversas 

alterações pontuais no interior dos espaços de comércio/serviços. -- 

2.4.2. A análise a efetuar irá cingir-se às alterações agora propostas 

e à verificação da sua conformidade com os instrumentos de gestão 

territorial em vigor, no caso, o Plano Diretor Municipal de Chaves: 

A alínea a) do n.º 2 do artigo 19.º do regulamento do PDM estabelece 

que a edificabilidade de um dado prédio, dada pela área bruta de 

construção, é função do cumprimento da moda da cércea e dos 

alinhamentos e recuos dominantes existentes e a manter na frente urbana 

em que se insere o prédio. ------------------------------------------ 

Assim, verifica-se que se mantém a altura da fachada e a cércea antes 

aprovadas, e que o aumento da área de construção, de 81,35m2, 

corresponde a apenas 3,1 % da área aprovada, sem impactos urbanísticos 

de relevo; verifica-se igualmente que a imagem atual do edifício não 

sofre alterações significativas. ------------------------------------ 

Pode-se assim concluir que, do ponto de vista da sua expressão 

volumétrica, as alterações agora propostas mantêm o cumprimento do 

disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 19.º do regulamento do PDM. 

2.4.3. Mantêm-se igualmente os usos previstos no projeto aprovado: um 

estabelecimento hoteleiro e quatro espaços destinados a 

comércio/serviços nos pisos -1 e 1, mais um que na versão anterior; 

as alterações às unidades de alojamento do hotel, em que os 

apartamentos ou estúdios serão dominantes face aos quartos, não são 

passíveis de suscitar qualquer tipo de objeção do ponto de vista 

urbanístico. Competirá, no entanto, ao requerente suscitar a eventual 

validação dos parâmetros e caraterísticas do empreendimento 

turístico/estabelecimento hoteleiro junto do Turismo de Portugal, I. 

P., nos termos dos artigos 21.º e 26.º do Regime Jurídico da 

Instalação, Exploração e Funcionamento dos Empreendimentos Turísticos, 

estabelecido pelo decreto-lei n.º 39/2008, de 7 de março, e posteriores 

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

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

3.1. Face à análise acima exposta entende-se que no presente projeto 

de arquitetura foram cumpridas as normas do PDM aplicáveis a usos, 

volumetria, cérceas e edificabilidade. ------------------------------ 

3.2. Nestas circunstâncias, e considerado o parecer favorável 

condicionado da entidade externa consultada (DRCN – inf. n.º S-

2021/543002), entende-se que estão reunidas as condições para a 

aprovação do projeto de arquitetura em análise. --------------------- 

3.3. Considerando que o prazo indicado no alvará de obras de 

remodelação/ampliação n.º 160/19, com termo em 2021/02/23, não é 

compatível com a integral execução das obras previstas no presente 

aditamento, deverá o requerente apresentar, em conjunto com os 

projetos de especialidade, uma nova calendarização dos trabalhos a 

executar que reflita a nova situação. ------------------------------- 

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

4.1. Em face do acima exposto propõe-se que este assunto seja submetido 

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

do aditamento ao projeto de arquitetura apresentado por intermédio do 

requerimento n.º 2347/20. ------------------------------------------- 

4.2. Caso tal proposta seja superiormente aceite, e de acordo com o 

n.º 4 do artigo 20.º do RJUE, o requerente disporá de um prazo de seis 

meses para apresentar os projetos de especialidades aplicáveis, 
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referidos no n.º 16 da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

a) Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção 

periférica; ----------------------------------------------- 

b) Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica e projeto 

de instalação de gás, quando exigível, nos termos da lei; ----------- 

c) Projeto de redes prediais de água e esgotos; --------------------- 

d) Projeto de águas pluviais; --------------------------------------- 

e) Projeto de arranjos exteriores, quando exista Logradouro privativo 

não pavimentado; ---------------------------------------------------- 

f) Projeto de infraestruturas de telecomunicações; ------------------ 

g) Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na 

Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro; ------------------------- 

h) Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transporte 

de pessoas e ou mercadorias; ---------------------------------------- 

i) Projeto de segurança contra incêndios em edifícios; ------------- 

j) Projeto de condicionamento acústico; ---------------------------- 

k) Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos 

quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; -------------------------------------------------------- 

l) Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos 

técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho. ------------ 

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

Chaves, 20 de janeiro de 2021 -------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SRA. Arq. SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 20 DE JANEIRO DE 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 VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

21.01.2021. -------------------------------------------------------- 

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 DE HABITAÇÃO – RUA MARQUESA DE ALORNA Nº 16 – SANTA 

MARIA MAIOR – MANUEL CARLOS GOUVEIA FREIRE – PROCESSO Nº 5/21 – 

INFORMAÇÃO Nº 0287/SCOU/2021 – DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA VITÓRIA JOSÉ MATOS ALMEIDA, 

DATADA DE 18.02.2021. ----------------------------------------------- 

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 registado sob o n.º 0005/21, datado de 

2021/01/04,  o Sr. Manuel Carlos de Gouveia Freire, na qualidade de 

proprietário, apresenta um pedido de legalização de um conjunto de 

operações urbanísticas já concluídas, sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio, nas disposições combinadas no 

artigo 102-A, do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação(2), (RJUE) 

                                                           
2 consagrado no DL n.º 555/99 de 09/09 e ulteriores alterações ------ 
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e no artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação(3) (RMUE), com enquadramento no PDM de Chaves que levou a 

efeito no prédio a seguir identificado, consubstanciadas: ----------- 

a) Legalização obras de alteração e ampliação, realizadas ao longo 

do tempo, com inicio nos anos 40/50, até  á década de 90 do século 

passado,  introduzidas num palheiro existente (anexo á que então era 

a construção principal e atualmente incluída noutro artigo) e na 

presente data destinado a habitação por curtos períodos “segunda casa 

ou casa de convívio (… ) o espaço (…) não é habitado”, composto de 

habitação propriamente dita, de dois pisos acima da cota de soleira, 

telheiro para zona de refeições exterior e telheiro destinado a 

churrasqueira; ----------------------------------------------------- 

b) Legalização de obras de obras de construção, de um “Telheiro“ 

para  zona de estacionamento de veículos (complementar da edificação 

principal); -------------------------------------------------------- 

c) Mais se refere no logradouro do imóvel também se encontra 

edificado um anexo destinado a arrumos (complementar da edificação 

principal). -------------------------------------------------------- 

1.2 Requereu, através do requerimento n.º 299/21, 05/02/021 a junção 

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

• CD, acompanhado de Declaração de conformidade digital; -------- 

• Ficha de medição das edificações (Anexo IV do RMUE); ---------- 

• Termo de Responsabilidade no qual solicita a isenção de 

apresentação do Plano de acessibilidades; --------------------------- 

• Termo de Responsabilidade do Projeto de arranjos exteriores; -- 

• Comprovativo da validade da inscrição em associação pública da 

natureza da Técnica autora do projeto de arranjos exteriores e 

comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil, nos 

termos da Lei n.º 31/2009, de 03/07, na sua atual redação; ---------- 

• Declaração de dispensa do ITED, subscrito por Engenheira 

Eletrotécnica, acompanhado de comprovativo da validade da inscrição 

em associação pública da natureza profissional e comprovativo da 

contratação de seguro de responsabilidade civil, nos termos da Lei n.º 

31/2009, de 03/07, na sua atual redação; ---------------------------- 

• Fatura do consumo de água e taxa de resíduos, emitida pelo 

município, comprovativo da ligação do imóvel às redes públicas 

existentes; -------------------------------------------------------- 

• Peças desenhadas contendo as áreas e utilizações de todos os 

compartimentos que compõem cada um dos edifícios. ------------------- 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ------------------------------------------ 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves, 

CCRP, apresentada, o prédio urbano composto de casa de rés do chão e 

primeiro andar e logradouro, situa-se em Pedrete, com uma área total 

de 2 225,88 m2, com uma área coberta de 195,79 m2 e com uma área 

descoberta de 2 030,09 m2, da freguesia de Santa Maria Maior, descrito 

sob o nº4035/20190807, inscrito na matriz da referida freguesia sob o 

artigo nº1626, natureza urbana. Pela apresentação n.º 1427, de 

2019/08/07, foi registada a aquisição a favor de Manuel Carlos de 

Gouveia Freire, ora requerente, por partilha hereditária. -----------  

3. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

3.1 Como antecedente ao pedido de legalização apresentado, regista-se 

em Arquivo Municipal, o anterior processo camarário n.º 601/20, em 

                                                           
3 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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nome de Manuel Carlos de Gouveia Freire, relativo ao um pedido de 

Emissão de certidão de isenção de licenciamento, para o imóvel 

implantado no prédio urbano artigo 1805, natureza urbana, da freguesia 

de Santa Maria Maior, em Chaves. ------------------------------------ 

3.2 Em 19/08/2020, sob o assunto “Pedido de emissão de certidão de 

isenção de licenciamento” – requerimento n.º 1685/20, de 12/08/2020”, 

a Câmara Municipal de Chaves, remeteu o email no sentido de apresentar 

elementos, sob pena de indeferimento; ------------------------------- 

3.3 Em 11/09/2020, sob o assunto, o representante do ora requerente 

enviou via email o levantamento topográfico e solicitou 

esclarecimentos adicionais, referente ao documento solicitado 

designado “ficha de áreas”; ----------------------------------------- 

3.4. Em 30/09/2020, relativamente aos elementos apresentados a coberto 

do requerimento n. º1912/20, de 11/09/2020, a Câmara Municipal de 

Chaves, remeteu o email no sentido de apresentar elementos sob pena 

de indeferimento. Até à presente data o interessado não se pronunciou. 

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------- 

4.1 No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação e no Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação --------------------------- 

1. A pretensão, consubstanciada a reposição da legalidade 

urbanística de um conjunto de  operações urbanísticas ilegais, isto 

é, obras de alteração e ampliação já executadas, sem a necessária 

licença, de um edifício destinado a “segunda casa ou casa de convívio” 

e não dotada de autorização de utilização, assim como a legalização 

de obras de construção de um “Telheiro“  para  estacionamento de 

veículos e um anexo existente, destinado a arrumos enquadra-se no 

disposto nos artigos n.º 102 e 102.º-A, do RJUE, em articulação com o 

artigo 73.º-C(4), do RMUE com a epígrafe de, “Procedimento de 

legalização de operações urbanísticas”. ----------------------------- 

2. 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. ---------------------------------------------------- 

4.2 Instrumentos de planeamento em vigor – PDM ---------------------- 

1. Face à carta de Ordenamento, no caso em análise carta nº47- A, 

do Plano Diretor Municipal Chaves em vigor (5), o prédio objeto de 

análise situa-se em espaços da classe 1, urbanos e urbanizáveis, na 

categoria 1.1.  Cidade de Chaves. ---------------------------------- 

a) Face á classe e categoria de espaços, aplica-se o disposto no 

n.º 2, do artigo 19.º, do regulamento do PDM em vigor, no entanto 

tendo por base não ser possível definir uma moda da cércea ou um 

alinhamento dominante (e tendo em consideração as áreas de todas as 

edificações afetas ao prédio) a edificabilidade do prédio é 

condicionada ao cumprimento do ponto i), da alínea a1), do ponto i), 

                                                           
4 Artigo 73.º -C - Procedimento de legalização de operações 

urbanísticas ------------------------------------------------------- 

6 — O procedimento de legalização é sempre precedido de vistoria 

municipal, realizada pela comissão municipal responsável. ----------- 
5 publicado na I Série – B do Diário da República n.º 35/95, de 10 de 

fevereiro (Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/95), cujo 

Regulamento foi alterado em Diário da República 2.º série n.º76 de 18 

de abril de 2018, através do aviso n.º5233/2018 --------------------- 
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da alínea d) e ao ponto i), da alínea e), nos termos do n. º2, do 

artigo 19.º do Regulamento: ----------------------------------------- 

i. A área do prédio urbano é de 2 225,88 m2. A área de construção 

indicada de 351.06 m2, (cf. ficha de medição apresentada/requerimento 

n. º0299/21), corresponde à área de construção da moradia (259,05m2) 

acrescida da área coberta destinada a estacionamento “Telheiro” 

(62,36m2) e da construção anexa existente, destinada a arrumos 

(28,75m2). O índice de construção obtido (351,06m2 / 2 225.88m2 = 

0.16m2/m2 (inferior a 1.2m2/m2). A edificação principal possui 2 pisos 

(< 6 pisos) e uma cércea de 5.36m (< 20m); -------------------------- 

ii. No referente à área total de implantação das edificações 

previstas, incluindo anexos (258,28 m2) não excede 80 %   em relação 

à área da parcela, --------------------------------------------------  

iii. Para além disso a área de solo impermeabilizado também não excede 
85% em relação à área da parcela, pelo que a pretensão cumpre os 

parâmetros urbanísticos. ------------------------------------------  

b) Pelo exposto, a pretensão cumpre os índices e parâmetros 

urbanísticos permitidos pelo PDM em vigor para a categoria de espaços.  

2. O local não está abrangido por qualquer condicionante, servidão 

ou restrição de utilidade pública. --------------------------------- 

5. ANÁLISE DO ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS -------------------------------- 

Analisados os elementos entregues, cumpre informar: ----------------- 

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, 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, 

pelo facto das intervenções necessárias à total adaptação do edifício 

á legislação em vigor, são desproporcionadamente avultadas. 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 considera-se que 

o processo é dispensado da aplicação do regime legal de 

acessibilidades. --------------------------------------------------- 

5.3. No referente aos projetos, de alimentação e distribuição de 

energia elétrica o requerente apresentou comprovativo de fornecimento 

de energia elétrica por parte da EDP; ------------------------------- 

5.4 Para além do relatório técnico, acompanhado de TR, no referente á 

rede de abastecimento de água. drenagem de águas residuais e pluviais, 

apresentou Fatura do consumo de água e taxa de resíduos, emitida pelo 

município, comprovativo da ligação às redes públicas existentes;  

5.5. No referente ao ITED, na Declaração subscrita pela Engenheira 

eletrotécnica refere que o imóvel não contempla infraestruturas ITED 

porquanto á data da sua construção, que reporta aos anos 1940, 1950, 

com término nos anos 90, em que não existia regulamento ITED. Neste 

sentido face aos esclarecimentos da técnica, considera-se que poderá 

ser aceite a isenção do ITED, com enquadramento no artigo 60.º do 

RJUE; -------------------------------------------------------------- 



                                                                F. 123 

                                                                  _____________________ 

 
5.6 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, bem como 

certificado de inspeção 15109/2020, emitido em 22/12/2020 e relatório 

de inspeção de instalação de gás. ----------------------------------- 

5.7. 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 não 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 área coberta destinada a estacionamento denominada 

“telheiro”, 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 20.º, do RJUE, está dispensada a 

verificação do interior da edificação. ------------------------------ 

6.3. Situação perante as infraestruturas públicas ------------------- 

O local encontra-se convenientemente infraestruturado. -------------- 

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 

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/ampliação, realizadas ao longo do tempo em imóvel 

existente e bem assim das obras de construção, de “área coberta 

destinada a estacionamento – telheiro” e de um anexo, destinado a 

arrumos, 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 para habitação; ------------------------------------------- 

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). ----------------------------------------------

8. CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 (aplicáveis 

à pretensão) -------------------------------------------------------- 
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Habitação unifamiliar, Telheiro – zona de estacionamento e anexo, 

destinado a arrumos (áreas em m2) ----------------------------------- 

 

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 

1.112,26 € (mil cento e doze Euros e vinte e seis cêntimos), conforme 

se discrimina na tabela com o cálculo das mesmas, que se anexa (nos 

termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º do Regulamento). ------ 

 
 

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 184,87 € (Cento e oitenta e quatro Euros e 

oitenta e sete 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……………………………………………………. 1 112,26 € + 184,87 € = 1 297,13 €  

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

Chaves, 18 de fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

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

(Vitória José Matos Almeida, Engenheira) ---------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 21.02.2021.  

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

22.02.2021.   ------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.5. SOLICITA APROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO 

DE 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 

ampliação6 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 

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

                                                           
6 «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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- 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 ---------------------------- 

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.º7 e no 

                                                           
7 Artigo 54º – Instalações para comércio ou serviços ---------------- 

1 - É admissível a localização de instalações destinadas 

exclusivamente a actividades comerciais ou de serviços fora dos 

espaços pertencentes à classe 1 – espaços urbanos e urbanizáveis, 
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n.º 1, do artigo 53.º8, 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.º9, 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 à 

berma da referida via; ---------------------------------------------- 

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, 

                                                           
desde que se situem em espaços industriais ou em espaços agro-

florestais comuns. -------------------------------------------------- 
8 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. ------------------------------------------------ 
9 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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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.º10, 

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

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. 

                                                           

10 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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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; ----------------------------- 

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

Chaves, 12 de fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

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

(Branca Gil Ferreira, Engenheira) ---------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA 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 VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR 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. --------------------------------------------- 

 

 

3.6. PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE ALTERAÇÕES DE OPERAÇÃO 

URBANÍSTICA DE EDIFICAÇÃO – JUNÇÃO DE FRAÇÕES – AVENIDA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, EDIFÍCIO ANGOLA – SANTA MARIA MAIOR – MAXIMINO GONÇALVES 

AGUIEIRAS – PROCESSO Nº 837/20 – INFORMAÇÃO Nº 274/SCOU/2021 DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 17.02.2021. -------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.1. Através dos requerimentos n.º 2301/20 e 2694/20, referente ao 

processo n.º837/20, o Sr.º Maximino Gonçalves Aguieira, solicita, 

pedido de aprovação de projeto de alterações de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada, em obras de alteração11, 

                                                           
11 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 

designadamente a respectiva estrutura resistente, o número de fogos 

ou divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de 

revestimento exterior, sem aumento da área de pavimento ou de 

implantação ou da cércea; ------------------------------------------- 
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das frações “EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, 

FH e FI”, de um edifício destinado a habitação e comércio/serviços 

(lic.ª const. inicial n.º 68/88, 38/91 e 32/92), sito, na Avenida 

Pedro Alvares Cabral – Edifício Angola, freguesia de Santa Maria Maior 

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

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

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 3.185,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 3645 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 360/20070806, da freguesia de Santa Maria 

Maior. ------------------------------------------------------------- 

2. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

2.1. Foi emitido o Alvará de Licença de construção n.º 68/88, n.º 

38/91 e 32/92, referente á construção de um edifício de subcave, cave, 

r/chão, 1.º, 2.º e 3.ºandar com a área de 12 099,80 m2. ---------------------- 

2.2. Foi emitida pelo Município e a pedido do Srº. Manuel da Rosa 

Lopes, Certidão de propriedade horizontal, em 2 de Setembro de 1992. 

Do pedido apresentado e da Certidão emitida consta a seguinte 

distribuição e composição: subcave destinada a garagens, cave 

destinada a comércio, r/chão destinado a comércio, 1.º, 2.º e 3.º 

andar destinados a habitação. --------------------------------------- 

2.3. Alvará de licença de utilização n.º 103/92, para “habitação e 

ocupação”. ---------------------------------------------------------  

2.4 Através do requerimento n.º 755/17, referente ao processo n.º 

171/94, a Sr.ª Maria Amália Pinheiro Lopes Ferreira, solicita, 

“retificação do uso das frações “FH” e “FI”, para estar de acordo com 

a Certidão da Conservatória do Registo Predial”, localizadas no Edf.º 

Angola, Av.ª Pedro Alvares Cabral, freguesia de Santa Maria Maior no 

concelho de Chaves. O pedido foi objeto de decisão de indeferimento, 

pelo facto da alteração de uso pretendida, consubstancia, uma 

alteração á utilização de duas frações autónomas, com enquadramento 

no n.º 5 do artigo 4.º do Dec.- Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro 

alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014 de 9 de Setembro. ----  

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

3.1. O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e no nº. 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Certidões da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 

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

- Ortofotomapa à escala 1:5.000; ------------------------------------ 

- Planta de localização à escala 1:25.000; -------------------------- 

- Extrato da Planta de condicionantes e ordenamento do P.D.M.; ------ 

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

- Estimativa do custo total da obra; -------------------------------- 

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

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e pelo coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das 

normas legais e regulamentares aplicáveis; --------------------------  

- Declaração de responsabilidade relativa á compatibilidade entre 

papel e formato digital; -------------------------------------------- 

- Declaração da inscrição do técnico em associação pública de caráter 

profissional; ------------------------------------------------------ 

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

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

- Corte transversal à escala de 1:100; ------------------------------ 

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

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Plantas licenciadas à escala 1:100; ------------------------------- 
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- Planta de alterações à escala 1:100; ------------------------------ 

- Plantas do proposto à escala1:100; -------------------------------- 

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade; --- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de condicionamento 

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 

na alínea c),  do n.º 2, artigo 4.º12, do Dec.-Lei555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, por 

se tratar de obras de alteração em área não abrangida por operação de 

loteamento, estando deste modo sujeita a licença administrativa. --- 

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

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

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ------------ 

5. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1. As alterações propostas pelo requerente, prendem-se com a mudança 

de uso e junção das frações, “EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EZ, FA, FB, FC, 

FD, FE, FF, FG, FH e FI”, do imóvel licenciado ao abrigo das licenças 

supra citadas, de garagem para comércio/serviços, necessitando de 

levar a efeito obras de alteração, que se prendem com a funcionalidade 

do espaço interior. -------------------------------------------------  

5.2. O imóvel que se pretende alterar, é uma preexistência, pelo facto 

de estar devidamente licenciado, em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 1, do artigo 5.º13, do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

5.3. Face ao tipo de ocupação previsto, para o imóvel (habitação 

coletiva, comércio/serviços), e ao núcleo consolidado em que o imóvel 

se insere, com vários comércios e serviços, servidos por lugares de 

estacionamento existentes, considera-se que poderá ser dispensada do 

cumprimento dos lugares mínimos de estacionamento, previstos na alínea 

d), do n.º 3, do artigo 12.º, do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal, em conformidade com o disposto no seu n.º 5. ------------- 

5.4. A utilização prevista para o espaço, destinado a 

“comércio/serviços”, enquadra-se 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 

                                                           
12 c) As obras de construção, de alteração ou de ampliação em área 

abrangida por operação de loteamento ou plano de pormenor que contenha 

os elementos referidos nas alíneas c), d) e f) do n.º 1 do artigo 91.º 

do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que estabelece o regime 

jurídico dos instrumentos de gestão territorial; -------------------- 
13 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. ----------------------------------- 
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de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços 

de classe 1 possuem já ou estão vocacionados para a utilização e 

ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou 

mista; ------------------------------------------------------------- 

5.5- Por outro lado a proposta em presença dá cumprimento ao disposto 

no Decreto-Lei n.º 163/06 de 8 de Agosto, relativo a acessibilidade a 

pessoas com mobilidade condicionada, sendo certo, que está instruído 

com termo de responsabilidade do plano de acessibilidades, de acordo 

com o previsto no n.º 8, do artigo 20.º, do RJUE. ------------------- 

5.6. A alteração pretendida é ao nível do uso previsto no Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação – ficando a fração, resultante 

da junção das frações, “EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EZ, FA, FB, FC, FD, 

FE, FF, FG, FH e FI”, de um edifício constituído em regime de 

propriedade horizontal, com o uso de “comércio e serviços”. --------- 

6. RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------- 

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

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

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

de acessibilidades, cujos teores se mostram adequado. --------------- 

7. CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------- 

7.1. Considerando, que a mudança de uso de garagem, para comércio e 

serviços, respeita o disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal. -------------------------- 

7.2. Considerando, que as obras de alteração e mudança de uso 

propostas, não desvirtuam a envolvente em que se insere o imóvel, pelo 

facto de ser uma zona predominantemente residencial e de comércio 

/serviços. --------------------------------------------------------- 

7.3. As obras, que se pretende licenciar com o presente projeto, 

implicam alterações ao título de constitutivo de propriedade 

horizontal, designadamente, pela junção das frações, “EO, EP, EQ, ER, 

ES, ET, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH e FI” e no novo uso, para 

“comércio/serviços” do edifício destinado a habitação coletiva, 

comércio/serviços. No que respeita a esta matéria, a intervenção da 

Câmara destina-se, unicamente, a garantir que as obras foram feitas 

de acordo com o projeto aprovado e que respeitam as normas legais e 

regulamentares aplicáveis. ------------------------------------------ 

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 alterações á arquitetura, 

das frações, “EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, 

FH e FI” de um edifício, apresentado sob os requerimentos n.º 2301/20 

e 2694/20. ---------------------------------------------------------- 

8.1.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente, na próxima 

reunião do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo. 

8.2- Caso a Câmara delibere, favoravelmente, o pedido de aprovação 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 redes prediais de água e esgotos; ---------------------- 



                                                                F. 133 

                                                                  _____________________ 

 
- Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações; --------- 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Projeto de Segurança contra incêndio; ----------------------------- 

Deve ainda, ser apresentado pré-certificado SCE, de acordo com o 

previsto na alínea a), do n.º 2, do artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 

28/2016 de 23 de Junho. -------------------------------------------- 

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

Chaves, 12 de fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

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

(Branca Gil Ferreira, Engenheira) ----------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 17.02.2021.  

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

18.02.2021.   ------------------------------------------------------- 

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. LEGALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE HABITAÇÃO E ANEXO – RUA DO NÓ Nº. 26 

BAIRRO DOS AREGOS – SANTA MARIA MAIOR – FERNANDO ANTÓNIO SOUSA CARNEIRO 

– PROCESSO Nº 4/21 – INFORMAÇÃO Nº 264/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 15.02.2021. -------------------------- 

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 05/21, referente ao processo n.º 

04/21, o Sr.º Fernando António Sousa Carneiro, na qualidade de 

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

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de construção14, de uma habitação unifamiliar e anexo, 

localizada na rua do Nó, N.º 26 – Bairro dos Aregos, freguesia de 

Santa Maria Maior no concelho de Chaves. ---------------------------- 

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

apresentada, o prédio rústico tem a área total 240,00 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 641 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 4055/20200311, da freguesia de Santa Maria Maior. ---------  

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

2.1- Não foram encontrados no arquivo desta Edilidade, 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; --------------------- 

                                                           
14 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

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

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

- 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 dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 

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

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

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

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

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

- Plano de acessibilidades; ----------------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra; -------------------------------- 

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

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

- Planta de implantação à escala de 1: 100; ------------------------- 

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

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

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

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

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

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

- Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade, acompanhado 

de relatório técnico; ----------------------------------------------- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- 

- Ficha Eletrotécnica e termo de responsabilidade de instalações 

elétricas de serviço particular para efeitos de realização de obra; - 

- Ficha de Segurança Contra Incêndios; ------------------------------ 

- Pré-Certificado Energético e Estudo de Comportamento Térmico; ----- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- ITED; ------------------------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras de construção de uma habitação unifamiliar. --------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.2- 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 requerente pretende a legalização da construção de uma habitação 

unifamiliar e anexo. A habitação levada a efeito sem os necessários 

atos administrativos de controlo prévio, possui: r/chão e andar e 
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preconiza uma área bruta de construção de 202,40 m2, o anexo de r/chão 

tem a área de 4,10 m2. ---------------------------------------------- 

5.2-Para além da legalização das obras executadas sem controlo prévio 

é proposta uma intervenção por forma a melhorar as condições de 

habitabilidade, valorizando a moradia com melhorias estéticos, 

funcionais e do seu isolamento térmico/acústico. A intervenção 

estende-se ainda aos muros delimitadores da parcela de terreno, que á 

semelhança de toda a construção, se encontram inacabados. ----------- 

5.3 - A edificação, com a área bruta de construção de 206,50 m2, que 

se pretende legalizar as obras de construção e promover o seu 

acabamento, não consubstancia, a dispensa de apresentação dos 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de legalização no 

n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação, ficando deste modo, dispensado da vistoria prévia 

prevista para os procedimentos de legalização de operações 

urbanísticas. ------------------------------------------------------ 

5.4- Poderá, no entanto ser realizada, posteriormente, uma vistoria 

ao imóvel e antes, da emissão do alvará de autorização de utilização 

do imóvel, ou seja, depois de a requerente ter levado a efeito, as 

obras de correção e /ou adaptações propostas no presente projeto de 

legalização e caso a câmara municipal, delibere deferir o pedido de 

legalização das obras levadas a efeito sem controlo prévio, por parte 

da administração. ---------------------------------------------------

5.5- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a 

manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o 

disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de 

Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ---------------------- 

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

uma altura de 7,47 metros, respeita a “moda da cércea”, pelo facto de 

se constatar, que é está a cércea, que apresenta maior extensão ao 

longo da frente urbana, em que o prédio se insere. ------------------ 

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

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

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

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

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

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

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

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

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

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

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

do plano de acessibilidades e dos projetos de especialidades, cujos 

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

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

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

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

o montante de 1.167,86 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 

324,85 euros. ------------------------------------------------------- 

  7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 1.492,71 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 
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discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que as obras propostas visam conferir 

à habitação unifamiliar, melhorias estéticas, funcionais, de 

isolamento térmico e acústico. -------------------------------------- 

8.2- A presente operação urbanística, consubstanciada, na construção 

de um edifício destinado “habitação unifamiliar”, compagina-se com os 

afastamentos existentes e a manter na envolvente imediata, os 

alinhamentos e recuos à via pública com a qual confronta e a moda da 

cércea. Neste sentido, pode -se concluir que projeto em causa respeita 

as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos no artigo 19.º 

da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

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

de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ------------------- 

8.3- Constatando-se, que há necessidade de se realizarem obras de 

correção e/ou adaptação no edifício, objeto de pedido de legalização 

das obras de construção, levadas a efeito, sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio e que é apresentada, uma 

calendarização de trabalhos, necessários, para levar a efeito, as 

obras, que visam dotar o imóvel, de condições de salubridade, para o 

uso pretendido- “habitação unifamiliar”. ---------------------------- 

8.4- Assim, pelo facto de haver, obras de correção a serem levadas a 

efeito, o título a emitir será o alvará de licença especial de 

legalização, conforme previsto no nº. 4, do artigo 73.º-C, do RMUE. - 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A, do RJUE e 

artigo 73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir, o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a 

que se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais, que permitem o licenciamento das mesmas. 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de construção da “habitação unifamiliar e 

anexo”, e face as obras de correção a levar a efeito, deverá o 

interessado, no prazo máximo de 90 dias, apresentar nestes serviços 

os elementos constantes do n.º 1, do art.º 3, da Portaria 216-E/2008, 

de 3 de Março, para que se possa emitir o respetivo o alvará de licença 

especial de legalização, designadamente: ---------------------------- 

        - Apólice de seguro de construção; --------------------------------- 

        -Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro; --------------------------------------  

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; -------------------------------------------- 

        - Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 
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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; -------------------------------------- 

➢ Deve ainda ser apresentado projeto de instalação de gás. ----- 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

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

Áreas (m2) ---------------------------------------------------------- 

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 0 102,90    102,90 

Piso 2 99,50    99,50 

Anexo   4,10  4,10 

TOTAL 202,40 0,00 4,10 0,00 206,50 

 Altura da Edificação – 7,47 ml -------------------------------------                              

 Volume – 673,00 m3 ------------------------------------------------------------------------------ 

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

QUADRO I       custos (C)     

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

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

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

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

 - Granito (calçada a cubos)   6,9   13,08 90,25 €/m 

 - Granito (calçada à portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou blocos 

de betão)   0   15,92 0,00 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE 

ESGOTOS   1   34,12   34,12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   45,49   0,00 €/m 

          

  C - Custo das obras existentes na via 

pública / m       145,98   €/m 

  m - Frente do terreno que confronta com 

a via pública       32   

          

  Moradia unifamiliar         

  

 - Alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 1.167,86   € 

 - Cálculo das taxas administrativas -------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

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

comunicação prévia (taxa geral) 
  

  
66,95 € 
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n.º 2 Para habitação uni-familiar e bi-familiar, por fogo       

a)  Até 250 m2  1 77,90 € 77,90 € 

b)  De 251 m2 a 500 m2 0 89,20 € 0,00 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,25 

€ 
0,00 € 

n.º 10 

muro de vedação, por metro linear 
32 1,05 € 

       

33,60 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 12 12,20 € 146,40 € 

  TOTAL      324,85 € 

 TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 1.167,86 € + 324,85 € = 1.492,71 € -- 

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

 Chaves, 15 de Fevereiro de 2021 ------------------------------------ 

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

(Branca Gil Ferreira, Engenheira) ---------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 17.02.2021.  

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

18.02.2021. -------------------------------------------------------- 

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. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO RUA MARQUESA DE ALORNA Nº. 16 SANTA 

MARIA MAIOR – MANUEL CARLOS GOUVEIA FREIRE – PROCESSO Nº 6/21 – 

INFORMAÇÃO Nº 256/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, 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 ------------------------------------------------------- 

 1.1- Através do requerimento n.º 10/21, referente ao processo n.º 

06/21, o Srº.  Manuel Carlos Gouveia Freire, apresenta um pedido, com 

vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, na legalização das obras de construção15, de uma 

habitação unifamiliar anexos e piscina, sito, na rua Marquesa de 

Alorna, N.º 16, freguesia de Santa Maria Maior no concelho de Chaves. 

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

apresentada, o prédio urbano tem a área total 3.953,19 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 1805 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 4036/20190817, da freguesia de Santa Maria 

Maior. ------------------------------------------------------------- 

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

2.1-Processo n.º 601/20, relativo a pedido de Certidão de isenção de 

licença. Este pedido foi objeto de proposta, de rejeição liminar. --- 

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 

                                                           
15 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; 
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22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

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

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

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

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

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

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

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

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

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

- Quadro de áreas; -------------------------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------- 

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

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

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

- Planta de implantação à escala de 1: 200; ------------------------- 

- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 200; ----------------- 

- 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; --- 

- Ficha Eletrotécnica e termo de responsabilidade de instalações 

elétricas de serviço particular para efeitos de realização de obra; - 

- Ficha de Segurança Contra Incêndios; ------------------------------ 

- Termo de responsabilidade do estudo de comportamento térmico, 

acompanhado de relatório técnico; ----------------------------------- 

- Termo de responsabilidade da rede de gás; ------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto acústico, acompanhado de 

relatório técnico; -------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade de dispensa de apresentação do projeto 

ITED; -------------------------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), por se reportar à 

legalização das obras de construção de uma “habitação unifamiliar, de 

anexos e piscina”. ------------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

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

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ------------ 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 
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4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação (doravante designado RMUE). 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O requerente pretende, a legalização da construção de uma 

habitação unifamiliar, anexos e piscina, com a área bruta de construção 

de 411,50 m2. As edificações foram levadas a efeito, sem os necessários 

atos administrativos de controlo prévio. ---------------------------- 

5.2-Pretende agora o requerente, a legalização, das obras levadas a 

efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e a 

subsequente, emissão do alvará de autorização de utilização, visto 

que, e de acordo com o projeto apresentado, a edificação não necessita 

de obras de correção e /ou adaptação, para o uso habitacional (1 fogo). 

5.3- O edifício principal, destina-se a habitação unifamiliar, 

projeta-se em dois pisos, r/chão e andar e possuí uma área bruta de 

construção de 350,50 m2. As edificações secundárias, destinam-se a 

“arrumos e casa do forno” e tem uma área bruta de construção de 61,00 

m2. ----------------------------------------------------------------- 

5.4- Na parcela de terreno existe uma piscina descoberta com uma área 

de 53,6 m2. --------------------------------------------------------- 

5.5- A área edificada, na parcela de terreno, respeita o índice de 

construção estabelecido para o local, que é nestes casos de 1,20 m2/m2 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno inserido em 

espaço urbano x índice de construção) = 214,00 m2 x 1,20 m2/m2 = 4.743,83 

m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza 

uma área bruta de construção de 411,50 m2, o que implica um índice de 

construção de 0,09 m2/m2 < 1,20 m2/m2 (índice de construção do local). 

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

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

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

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

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

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

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

5.7-Face ao uso previsto do imóvel (habitação unifamiliar) e à área 

bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 

alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma 

vez que tem área em logradouro, para 2 lugares de estacionamento 

automóvel. --------------------------------------------------------- 

5.8- A habitação unifamiliar e anexos, com a área bruta de construção 

de 411,50 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 Á PRETENSÃO ----------------------- 

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

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

o montante de 2.507,50 euros. --------------------------------------- 
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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 

748,06 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 3.255,56 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 nos artigos18.º, nas alíneas d) e e), na subalínea i), 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 betuminoso, possui ligação á 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 titulo 

a emitir, será o Alvará de autorização de utilização, conforme previsto 

no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --------------------------------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

      a) Considerando, que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

      b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; ------------------------------- 

     c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de construção da “habitação unifamiliar, anexos 

e piscina”, 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 
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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 -------------- 

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 0 218,00       218,00 

Piso 1 132,50       132,50 

Anexos     61,00   61,00 

          0,00 

TOTAL 350,50 0,00 61,00 0,00 411,50 

Cércea – 7,05 ml ----------------------------------------------------                              

Volume – 925,20 m3 ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

QUADRO I       custos (C)     

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

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

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

 - Betão betuminoso   6   19,33 115,98 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   0   13,08 0,00 €/m 

 - Granito (calçada à portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 1   17,63   17,63 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou blocos 

de betão)   1   15,92 15,92 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE ESGOTOS   1   34,12   34,12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1   45,49   45,49 €/m 

          

  C - Custo das obras existentes na via 

pública / m       250,75   €/m 

  m - Frente do terreno que confronta com 

a via pública       40   

          

  Moradia unifamiliar         

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

  T = C x m x 0,25       T = 2.507,50   € 

        

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas   ------------------------------ 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º 2 Para habitação unifamiliar, por fogo       

a) 

 Até 250 m2 
0 77,90 € 

         

0,00 € 
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b) 

 De 251 m2 a 500 m2 
1 89,05 € 

       

89,05 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,25 

€ 
0,00 € 

n9 alínea 

a) Piscinas 
53,6 11,10 € 594,96 

Nº. 11 Anexo de apoio 61,00m2  1,05 € 64,05 € 

  TOTAL      748,06 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 2.507,50 € + 748,06 € = 3.255,56 € ---- 

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

Chaves, 11 de Fevereiro de 2021 -------------------------------------  

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

(Branca Gil Ferreira, Engenheira) ----------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA 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 VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

15.02.2021. -------------------------------------------------------- 

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. RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – CADUCIDADE – BAIRRO DA 

CONCÓRDIA – SANTO ANTÓNIO DE MONFORTE – ANICETO DA CRUZ ARAÚJO – 

PROCESSO Nº 356/14 – INFORMAÇÃO Nº. 82/SAA/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ASSISTENTE 

TÉCNICA, PAULA DIAS, DATADA DE 19.02.2021. -------------------------- 

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 

2177/18, o requerente, apresentou os projetos de especialidade com 

vista ao licenciamento de uma operação urbanística de edificação 

consubstanciada, na obra de reconstrução de imóvel, de dois pisos 

preexistente apresentando. ------------------------------------------ 

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, sobre a informação 

n.º 1695/SCOU/2018, datada de 19/10/2018, e com deliberação tomada em 

Reunião Ordinária do Executivo Municipal do dia 15/11/2018, foi o 

requerente notificado, em 29/10/2019 e 23/07/2020, que o pedido de 

licenciamento foi deferido, tendo sido informado que dispunha de 30 

dias para requerer a emissão do respetivo alvará, conforme o n.º 14, 

do artigo 73-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação 

(RMUE), e instruído de acordo com os elementos constantes no n.º 1, 

da artigo 3º da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de março. ------------- 

Verificou-se, contudo, que esgotado o prazo para o requerente 

solicitar a emissão do respetivo alvará, não o fez até à presente 

data. -------------------------------------------------------------- 

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 
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nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, do Decreto-Lei 

n.º 555/99 - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 

de 16 de dezembro, 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. --------------------------------------------------- 

Notificar o 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. ---------------------------------------- 

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

Chaves, 19 de Fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

(Paula Dias, Assistente Técnica) ------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 19.02.2021.  

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

23.02.2021. -------------------------------------------------------- 

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. RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – PROJETO DE 

ESAPECIALIDADES – CADUCIDADE – RUA CENTRAL DE VILA MEÃ – VILARELHO DA 

RAIA – CARLOS ALBERTO FERREIRA SALGADO – PROCESSO Nº 635/19 – 

INFORMAÇÃO Nº. 83/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA DIAS, DATADA DE 

19.02.2021. -------------------------------------------------------- 

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 

2334/19, o requerente, apresentou os projetos de especialidade com 
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vista ao licenciamento de uma operação urbanística de edificação 

consubstanciada, nas obras de habitação de uma edificação composta por 

2 pisos, r/c e andar, sita na Rua Central em Vila Meã, pertencente à 

freguesia de Vilarelho da Raia. -------------------------------------  

O projeto de arquitetura foi aprovado conforme despacho exarado no dia 

28/08/2019. --------------------------------------------------------  

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, sobre a informação 

n.º 1939/SCOU/2019, datada de 08/11/2019, com despacho do Vereador 

responsável, de 14/11/2020, foi o requerente notificado, em 

18/11/2019, que o pedido de licenciamento foi deferido, tendo sido 

informado 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. -  

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

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

Chaves, 19 de Fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

(Paula Dias, Assistente Técnica) ---------------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 21.02.2021.  

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 
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do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

22.02.2021. -------------------------------------------------------- 

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. PROJETO DE ARQUITETURA – CADUCIDADE – RUA DA PORTELA Nº. 1, 

SANTO ESTEVÃO – ANABELA RODRIGUES LINO SANTOS – PROCESSO Nº 512/19 – 

INFORMAÇÃO Nº 84/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA DIAS, DATADA DE 

19.02.2021. -------------------------------------------------------- 

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 

1438/19, a Sr.ª Anabela Rodrigues Lino Santos, na qualidade de 

proprietária, solicitou a aprovação do licenciamento da obra de 

edificação de imóvel destinado a habitação com demolição de todo o 

edificado no terreno sito na rua da Portela nº 1, em Santo Estevão, 

apresentando para o efeito o respetivo projeto de arquitetura. ------  

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, tal pedido mereceu 

parecer favorável sendo aprovado o projeto de arquitetura, por 

despacho praticado pelo Vereador responsável, em 24/07/2019, que 

recaiu sobre a informação técnica n.º 1236/SCOU/2019, datada de 

23/07/2019. --------------------------------------------------------  

A interessada foi notificada por escrito, em 29/07/2019, do despacho 

de deferimento do pedido, que aprovava 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. -----  

Verificou-se, contudo, que esgotado o prazo 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. -------------------------   

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

Nos termos do n.º 4, do artigo 20º, do D.L. n.º 555/99 - Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) e demais alterações, o 

interessado deve apresentar os projetos de 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 ou naquele 

que resultar da prorrogação concedida, nos termos do n.º 5, do mesmo 

artigo, implica a suspensão do processo de licenciamento pelo período 

máximo de 6 meses, findo o qual é declarada a sua caducidade, após 

audiência prévia dos interessados, à luz do disposto no nº 6 do 

referido artigo 20º. ------------------------------------------------  

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, da mesma disposição 

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

  III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------  

Propõe-se, que a Câmara Municipal, no exercício das competências que 

lhe foram legalmente atribuídas, delibere, ao abrigo do n.º 6, do 
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artigo 20.º, do RJUE, no sentido de se declarar a caducidade e a 

consequente cessação das operações urbanísticas referente ao presente 

processo. ----------------------------------------------------------  

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 

da Câmara Municipal declarar a caducidade de licenciamento do pedido, 

com base nos fundamentos da respetiva informação, concedendo-lhe um 

prazo de 10 dias úteis, a contar da sua notificação, para, querendo, 

por escrito, se pronunciar sobre o presente sentido de decisão. -----  

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

Chaves, 19 de Fevereiro de 2021. ------------------------------------  

(Paula Dias, Assistente Técnica) ------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 19.02.2021.  

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

22.02.2021. -------------------------------------------------------- 

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. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO – LUGAR DE SÃO CRISTOVÃO, RUA DO 

CARAMBELO, VILAR DE NANTES – UNIÃO DE FREGUESIAS DA MADALENA E SAMAIÕES 

– ABÍLIO MEDEIROS ATANAZIO – PROCESSO Nº 899/17 – INFORMAÇÃO Nº. 

86/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANISTICA, DA SRª. ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS, DATADA DE 

19.02.2021. -------------------------------------------------------- 

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 

772/18, o requerente, apresentou os projetos de especialidade com 

vista ao licenciamento de uma operação urbanística de edificação 

consubstanciada na edificação de um prédio de habitação unifamiliar 

composta por 2 pisos. -----------------------------------------------  

O projeto de arquitetura foi aprovado conforme despacho exarado a 

29/01/2018. --------------------------------------------------------  

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, sobre a informação 

n.º 743/SCOU/2018, datada de 09/05/2018, com despacho do Vereador 

responsável, de 17/05/2018, foi o requerente notificado, em 

18/05/2018, que o pedido de licenciamento foi deferido, tendo sido 

informado que dispunha de um ano para requerer a emissão do respetivo 

alvará, conforme previsto no n.º 1, do artigo 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 os 

elementos constantes no n.º 1, do artigo 3º da Portaria n.º 216-E/2008, 

de 3 de março. ------------------------------------------------------  

Posteriormente, através do requerimento n.º 1570/19 o requerente 

solicitou a prorrogação de prazo, tal pedido foi deferido em 

30/07/2019. O interessado foi notificado, por escrito, em 01/08/2019 
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de que dispunha de um ano para requerer a emissão do alvará de 

licenciamento da obra. ----------------------------------------------  

Verificou-se, contudo, que esgotado o prazo para o requerente liquidar 

as respetivas taxas administrativas, não o fez até à presente data. -  

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

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

Chaves, 19 de Fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

(Paula Dias, Assistente Técnica) ------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 19.02.2021.  

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

22.02.2021. -------------------------------------------------------- 

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. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO – LUGARES DE CANDAL, CORTINHAS E 

TORRÃO – VIDAGO (UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E 

VILARINHO DAS PARANHEIRAS) – ANISIO MIGUEL SOUSA BEMHAJA SARAIVA – 
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PROCESSO Nº 192/18 – INFORMAÇÃO Nº 88/SAA/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ASSISTENTE 

TÉCNICA, PAULA DIAS, DATADA DE 19.02.2021. -------------------------- 

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 

553/18, os requerentes, solicitaram a aprovação do licenciamento da 

obra de edificação em 10 artigos (9 rústicos e 1 urbano) perfazendo 

3,6ha de um empreendimento turístico – hotel rural - a levar a efeito 

nos lugares de Candal, Cortinhas e Torrão, na freguesia de Vida, 

apresentando para o efeito o respetivo projeto de arquitetura e alguns 

projetos de especialidades. -----------------------------------------  

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, tal pedido mereceu 

parecer favorável sendo aprovado o projeto de arquitetura, por 

deliberação tomada em Reunião Ordinária do Executivo Municipal, do dia 

03/05/2018, que recaiu sobre a informação técnica n.º 551/SCOU/2018, 

datada de 18/04/2018. -----------------------------------------------  

Os interessados foram notificados por escrito, em 15/05/2018, do 

deferimento do pedido, que aprovava o projeto de arquitetura e de que 

dispunham do prazo de seis meses para apresentar os projetos de 

especialidades e outros estudos necessários à execução da obra. -----  

Posteriormente, através do requerimento n.º 2388/18 solicitaram a 

prorrogação de prazo, tal pedido foi deferido em 06/12/2018. Os 

interessados foram notificados, por escrito, em 07/12/2018 de que 

dispunham de três meses para apresentar os projetos de especialidades.  

Mais tarde, através do requerimento n.º 748/19 solicitaram que o 

projeto de arquitetura e alguns projetos de especialidades fossem 

executados por fases, tal pedido foi deferido em 09/07/2019, por 

deliberação tomada em Reunião Ordinária do Executivo Municipal, que 

recaiu sobre a informação técnica n.º 993/SCOU/2019, datada de 

12/06/2019. Os interessados foram notificados, por escrito, em 

02/08/2019. --------------------------------------------------------  

Verificou-se, contudo, que esgotado o prazo os interessados não 

vieram, 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. -------------------------   

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

Nos termos do n.º 4, do artigo 20º, do D.L. n.º 555/99 - Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) e demais alterações, o 

interessado deve apresentar os projetos de 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 ou naquele 

que resultar da prorrogação concedida, nos termos do n.º 5, do mesmo 

artigo, implica a suspensão do processo de licenciamento pelo período 

máximo de 6 meses, findo o qual é declarada a sua caducidade, após 

audiência prévia dos interessados, à luz do disposto no nº 6 do 

referido artigo 20º. ------------------------------------------------  

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, da mesma disposição 

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

III – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------  

Propõe-se, que a Câmara Municipal, no exercício das competências que 

lhe foram legalmente atribuídas, delibere, ao abrigo do n.º 6, do 
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artigo 20.º, do RJUE, no sentido de se declarar a caducidade e a 

consequente cessação das operações urbanísticas referente ao presente 

processo. ----------------------------------------------------------  

Notificar os requerentes, 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 

da Câmara Municipal declarar a caducidade de licenciamento do pedido, 

com base nos fundamentos da respetiva informação, concedendo-lhe um 

prazo de 10 dias úteis, a contar da sua notificação, para, querendo, 

por escrito, se pronunciar sobre o presente sentido de decisão. ----- 

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

Chaves, 19 de Fevereiro de 2021. ------------------------------------ 

(Paula Dias, Assistente Técnica) ------------------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 19.02.2021.  

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

22.02.2021. -------------------------------------------------------- 

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. SOLICITA ALTERAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO – LOTE 

Nº. 4 DO LOTEAMENTO COM O ALVARÁ Nº. 4/2000 – FONTE DO LEITE DE BAIXO 

– SANTA MARIA MAIOR – MARÍLIA FONTOURA TEIXEIRA – PROCESSO Nº. 22/97 

– INFORMAÇÃO Nº. 135/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª.  ARQUITETA SUSANA GOMES FERNANDES, DATADA 

DE 25.01.2021. ------------------------------------------------------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

A Sr.ª Marília Fontoura Teixeira, pela sua representante legal Sr.ª 

Marisa da Silva Melo Alves através dos requerimentos nº 1760/20 e nº 

2418/20, referente ao processo nº 22/97, na qualidade de proprietária, 

vem solicitar uma alteração à licença de operação de loteamento, 

incidindo sobre o lote nº 4 do loteamento com alvará nº 4/2000, 

localizado no lugar de Fonte de Leite de Baixo, na freguesia de Santa 

Maria Maior. -------------------------------------------------------- 

2. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 

2.1. A acompanhar o requerimento são entregues os seguintes elementos: 

a) Procuração; --------------------------------------------------- 

b) Termo de responsabilidade de compatibilidade entre formato papel 

e digital (Arq. Marco Lívio Fernandes Pimparel); -------------------- 

c) Termos de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura e 

do coordenador de projeto, acompanhado de Certidão da ordem dos 

arquitetos e declaração de seguro de responsabilidade civil 

profissional (Arq. Marco Lívio Fernandes Pimparel); ----------------- 

d) Cd; ----------------------------------------------------------- 

e) Ficha de dados estatísticos do INE; --------------------------- 

f) Certidões da conservatória do registo predial (CCRP): --------- 



                                                                F. 151 

                                                                  _____________________ 

 
i) 3104/20091209 (omisso na matriz, com área total de 174,3 m2, 

propriedade da requerente); ----------------------------------------- 

ii)CCRP dos restantes lotes; ---------------------------------------- 

g) Memória descritiva e justificativa alteração alvará de 

loteamento; -------------------------------------------------------- 

h) Peças desenhadas: --------------------------------------------- 

1) Planta de condicionantes e ordenamento do PDM; ---------------- 

2) Plantas de localização e enquadramento; ----------------------- 

3) Planta de síntese e perfis existente; ------------------------- 

4) Planta de síntese e perfis alterações; ------------------------ 

5) Planta de síntese e perfis proposta; -------------------------- 

6) Ficha de lote nº 4 -------------------------------------------- 

7) Planta de acessibilidades. ------------------------------------ 

3. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

3.1. Consultado os antecedentes, constata-se que o pedido em questão 

está inserido no loteamento com alvará nº 4/2000, com 2.753,00 m2 de 

área a lotear, em nome de Fernando Dias leite, onde são constituídos 

8 lotes. ------------------------------------------------------------ 

3.2. Os lotes nº 1 a nº 7 são destinados a habitação unifamiliar com 

dois pisos com configuração em banda e o lote nº 8 destinado a comércio 

com um piso. -------------------------------------------------------- 

3.3. Para o lote nº 4, o alvará de loteamento nº 4/2000 especifica: - 

a) Área de lote- 174,30 m2; -------------------------------------- 

b) Área de implantação – 91,90 m2; ------------------------------- 

c) Área de construção – 183,80 m2; ------------------------------- 

d) Número de pisos – 2; ------------------------------------------ 

e) Destino – habitação unifamiliar; ------------------------------ 

f) Cota de soleira - 106.00. ------------------------------------- 

3.4. 11/07/200, 21/11/2000 e 19/12/2000, reunião de câmara aprovou 

receber provisoriamente as obras de urbanização. -------------------- 

3.5. Em 14/04/2020 a reunião de Câmara deliberou aprovar, entre outros 

assuntos, a notificação do promotor do loteamento/proprietários dos 

lotes nº 1 a nº 7 para requer a legalização das caves, contruídas sem 

controlo prévio por parte da administração, e para tal requere 

previamente a alteração à licença titulada pelo alvará de loteamento 

nº 4/2000. ---------------------------------------------------------- 

3.6. Para o lote nº 4, verificou-se ainda a licença de construção nº 

753/2000 e a autorização de construção nº 172/02. ------------------- 

3.7. Na sequência da informação nº 1785/SCOU/2020 com despacho 

superior de 21/10/2020 foi solicitado ao requerente o aperfeiçoamento 

do seu pedido bem como a notificação dos proprietários dos lotes nº 1 

a nº 3 e nº 5 a nº 7 para virem requere igualmente a alteração ao 

loteamento de forma a refletir as caves. ---------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ---------------------------------------  

4.1. Nos Instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

a) Segundo a Planta de ordenamento do PDM de Chaves os lotes em 

questão localizam-se em Espaços Classe 1 – espaços urbanos e 

urbanizáveis da categoria 1.1 – Cidade de Chaves. -------------------  

c) De acordo com a planta de ordenamento do mesmo IGT sobre os lotes 

em questão não impende nenhuma servidão ou restrição de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

4.2. No regime jurídico -------------------------------------------- 

a) O processo apresentado é referente a uma alteração à licença, de 

acordo com o artigo 27º, do Regime de Jurídico de Urbanização e 

Edificação (RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e 

subsequentes alterações. -------------------------------------------- 

5. DESCRIÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------- 
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5.1. O pedido em análise consiste: --------------------------------- 

a) Na previsão de mais um piso, abaixo dos dois pisos já previstos 

para o lote nº 4, totalizando assim 3 pisos, um abaixo da cota de 

soleira e dois acima da cota de soleira; ---------------------------- 

b) Aumento da área bruta de construção do lote nº 4 em 91,90 m2, 

totalizando assim 275,70 m2. O piso em questão com 2,3 metros de pé-

direito prevê destinar-se a arrumos. -------------------------------- 

5.2. Não se prevê alterar as demais especificações do lote nº 4, nem 

dos restantes lotes e demais especificações do loteamento. ---------- 

6. ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------------------- 

6.1. Como foi referido pelo requerente e mencionado no processo nº 

22/97 na informação nº 524/SCOU/2020 aprovada em reunião de câmara de 

14/4/2020, com a presente alteração ao loteamento nº 4/2000 pretende 

balizar a legalização de obras construídas sem o prévio controlo prévio 

por parte da administração, mais concretamente a construção de um piso 

abaixo dos dois pisos já previstos. --------------------------------- 

6.2. Segundo o atual PDM, aprovado inicialmente em 12 de janeiro de 

1995, com a alteração aprovada pelo aviso nº 5233/2018, publicado em 

DR. 2ª série nº 76 de 18 de abril, nomeadamente nos artigos 19º e 20º, 

a edificabilidade do prédio é função do cumprimento da moda da cércea 

e dos alinhamentos e recuos dominantes existente e a manter na frente 

urbana em que se insere o prédio. Caso não seja possível, a 

edificabilidade advirá do índice de construção permitido em função da 

categoria de solo em que se insere, o que no caso concreto atualmente 

será ≤1,2 m2/m2. ---------------------------------------------------- 

6.3. Na frente de rua Maria Nelson, em que se insere o lote em questão, 

estamos perante um conjunto de habitações unifamiliares em banda, 

previstas no alvará de loteamento nº 4/2000 onde até é especificado a 

cota de soleira. No entanto, pela observação no local (pela frente de 

rua Maria Nelson) não aparenta ter sido respeitado o especificado no 

respetivo alvará, nomeadamente no que concerne ao número de pisos 

previstos e à cota de soleira prevista, quer para o lote nº 4 quer 

para os restantes lotes da frente de rua em que se insere. ---------- 

6.4. De forma a atender à moda da cércea da frente de rua, a proposta 

agora apresentada parece refletir o que se encontra edificado. 

Recorda-se ainda que foram igualmente notificados os proprietários dos 

lotes nº 1 a nº 3 e nº 5 a nº 7, da mesma frente de rua em que se 

insere o lote em questão para procederem igualmente à alteração de 

loteamento e consequente regularização das operações urbanísticas nos 

mesmos lotes. ------------------------------------------------------- 

6.5. Assim sendo, num contexto de alteração do conjunto de frente de 

rua, incidindo na previsão de mais um piso abaixo da cota de soleira 

e alteração da cércea da edificação, para o conjunto de moradias 

unifamiliares em banda, não se vê inconveniente na alteração no 

contexto do atual PDM em vigor. -------------------------------------  

6.6. Discussão pública e auscultação dos demais proprietários: ----- 

a) Considerando que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 27º, 

do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 e ulteriores alterações, a alteração 

à licença de operação de loteamento só é precedida de consulta pública, 

quando a mesma esteja prevista em regulamento municipal ou quando 

sejam ultrapassados os limites definidos no n.º 2, do artigo 22.º do 

referido diploma legal, o que não se verifica no caso em apreciação. 

b) Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, do Decreto acima 

referido, a alteração à licença de operação de loteamento não pode ser 

aprovada se ocorrer se ocorrer oposição escrita dos titulares da 

maioria da área dos lotes constantes do alvará, devendo para o efeito, 
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o gestor de procedimento proceder à sua notificação para pronúncia no 

prazo de 10 dias. --------------------------------------------------- 

c) De acordo com o estatuído nos n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º do 

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação quando o número de 

lotes seja superior a 15 – o que não é o caso – a notificação será 

feita via edital a afixar no local onde se situa o loteamento, na 

Junta de Freguesia e no Edifício dos Paços do Concelho. ------------- 

d) Na sequência da informação técnica nº 2024/SCOU/2020, com 

despacho superior de 7/12/2020 foi despoletada a auscultação dos 

demais proprietários dos lotes, por notificação. Decorrido o prazo não 

foi manifestada oposição. ------------------------------------------- 

6.7. Cedências: ---------------------------------------------------- 

a) Uma vez que com a presente alteração à operação de loteamento 

não haverá aumento da área a lotear, não haverá lugar a cedências de 

acordo com as alíneas a) e c), do nº 2 do artigo 21º do regulamento 

do PDM; ------------------------------------------------------------- 

b) Como haverá um aumento da área bruta de construção em 91,90 m2 e 

estamos perante habitações unifamiliares, de acordo com a alínea b), 

do nº 2, do artigo 21º do regulamento do PDM, deverá ser cedida 25% 

dessa área para equipamentos públicos, a que corresponderá 22,98 m2; 

6.8. Compensações:  ------------------------------------------------ 

a) Como não é proposta a cedência de área, deverá o Município ser 

compensado como estipulado no nº 3 do acima mencionado artigo 21º do 

regulamento do PDM e nos artigos 28º a 30º do Regulamento de Liquidação 

e Cobrança de taxas Devidas pela realização de Operações Urbanísticas, 

Regulamento nº 314/2010, de 31 de março, DR 2ª série, nº 63; -------- 

b) O artigo 30º do acima mencionado regulamento determina a fórmula 

do valor da compensação, tendo em consideração a densidade da operação 

urbanística em questão (Média), calculada conforme quadro abaixo: --- 

  

1,00 0,25

0,90 0,20

0,80 0,18

0,60 0,18

0,80 0,20

0,60 0,18

0,50 0,15

C L K A' V

1 0,90 0,20 22,98 492,00

densidade média

1 017,55 €

REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E LICENÇAS

        TABELAS DE TAXAS E LICENÇAS DEVIDAS PELA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS

QUADRO XIX

PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES AO MUNICÍPIO (ARTIGO 67º)

LOCALIZAÇÃO ZONA

FACTOR DE 

LOCALIZAÇÃO 

(L)

COEFICIENTE 

URBANÍSTICO 

LOTEAM ENTO (K)

C H A VES

DENSIDADE SUPERIOR

DENSIDADE M ÉDIA

DENSIDADE INFERIOR

ÁREA PERIURBANAS

VID A GO
ÁREA CENTRAL

ÁREA NÃO CENTRAL

OUT R OS A GLOM ER A D OS

Portaria nº 289/2020 de 17 de dezembro

492€  VALOR MÉDIO DE CONSTRUÇÃO POR METRO QUADRADO para 

efeitos do artigo 39.º do Código do

Imposto Municipal sobre os Imóveis, a vigorar no ano

de 2021

492,00
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c) Assim, deverá o Município ser compensado no valor de 1.017,55 €.  

7. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

7.1. Face ao exposto, coloca-se à consideração superior que seja 

adotada a deliberação no sentido de deferir o pedido de alterações à 

licença, incidindo sob o lote nº 4 do loteamento com alvará nº 4/2000, 

solicitado nos termos do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16/12, na sua redação atual, apôs o pagamento da compensação ao 

Município no valor de 1.017,55€. ------------------------------------ 

7.2. Caso seja superiormente aprovado, de acordo com o disposto no nº 

1, do artigo 76º, do DL nº 555/99 de 16/12, e ulteriores alterações, 

deve ser comunicado ao requerente que dispõe do prazo de um ano para 

requerer formalmente a emissão do 1.º aditamento ao Alvará de 

Loteamento nº 4/2000, sob pena de caducidade desta deliberação, 

conforme previsto no n.º 2 do artigo 71.º do citado diploma legal, 

devendo para o efeito instruir o seu pedido com os elementos 

mencionados no n.º 1, do artigo 2.º, da Portaria n.º 216-E/2008 de 

03/03, designadamente: ---------------------------------------------- 

a) Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente 

(5 exemplares) e em base digital; ----------------------------------- 

b) Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos 

matriciais de proveniência; ----------------------------------------- 

c) Atualização das certidões da conservatória do registo predial 

anteriormente entregue, no caso de estas não se encontrarem válidas. 

7.3. Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão 

ser liquidadas as correspondentes taxas previstas pelo artigo 117.º, 

do DL nº 555/99 de 16/12, na sua redação atual, e as compensações as 

quais se encontram estabelecidas no Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de taxas devidas pela realização de operações urbanísticas. 

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

Chaves, 25 de janeiro de 2021 ---------------------------------------                                                                             

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

(Susana Gomes Fernandes, Arquiteta) -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 27.01.2021.  

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

27.01.2021. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.15. REAPRECIAÇÃO DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO 

DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO – ABOBELEIRA – LUGAR DO OLMO LOTE 3 – RUA DO 

PROGRESSO – VALDANTA – SANDRA PAULA FONTES RODRIGUES BARROCAS – 

PROCESSO Nº. 636/05 – INFORMAÇÃO Nº. 326/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 23.02.2021. -------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 
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1.1-Através do requerimento n.º 81/21, referente ao processo n.º 

636/05, a Sr.ª Sandra Paula Fontes Rodrigues Barrocas, na qualidade 

de proprietária, apresenta elementos, para reapreciação do pedido, com 

vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, na legalização das obras de construção16, de um anexo 

de apoio a uma habitação unifamiliar, licenciada ao abrigo do alvará 

de obras de construção n.º 21/06, localizado no lote 3, do loteamento 

titulado pelo Alvará n.º 3/03 – rua do Progresso, lugar do Olmo, 

freguesia de Valdanta no concelho de Chaves. ------------------------ 

1.2- O lote de terreno tem a área total de 427,00 m2, está inscrito na 

matriz com o n.º 1256-P e descrito na conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 1409/20031003, da freguesia de Valdanta, é parte integrante 

do alvará de loteamento 03/2003. ------------------------------------ 

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

2.1 - Loteamento titulado pelo Alvará n.º 03/2003. ------------------ 

2.2 - Alvará de obras de construção n.º 21/06, para “construção de uma 

habitação unifamiliar”, de cave, r/chão e andar, com a área de 286,50 

m2. ----------------------------------------------------------------- 

2.3 – Alvará de autorização de Utilização n.º 111/12, para habitação 

unifamiliar. ------------------------------------------------------- 

2.4 – 1.º Aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 03/2003, datado de 

01 de Setembro de 2020. --------------------------------------------- 

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

2.1- 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, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

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

conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios 

abrangidos; --------------------------------------------------------  

- Extrato da planta de ordenamento, do plano Diretor Municipal; ----  

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

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

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 200; --------------------------------------------------- 

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

- Ortofotomapa à escala 1:5.000; ------------------------------------ 

- Planta de localização à escala 1:25. 000; ------------------------- 

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

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

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

-Termo de responsabilidade do autor do projeto acústico; ------------ 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; -- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Planta síntese do 1.º Aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 21/87; 

- Novos termos de responsabilidade de arquitetura e especialidades; 

                                                           
16 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; 
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4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

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 á legalização 

das obras de construção de um anexo. -------------------------------- 

  4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ----------------------- 

  4.2.1- De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 34 A, o terreno está inserido em espaço de classe 1 – 

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

  4.3- No 1.º aditamento ao alvará de loteamento 03/2003 -------------- 

- Área do lote = 427,00 m2; ----------------------------------------- 

- Área de implantação habitação máxima = 109,00 m2; ----------------- 

- Área bruta de construção habitação = 230,00 m2; ------------------- 

- Número de pisos acima da cota de soleira máxima = 2; -------------- 

- Número de pisos abaixo da cota de soleira máxima = 1; ------------- 

- Utilização prevista = habitação; ---------------------------------- 

- Número de fogos = 1 ----------------------------------------------- 

- Área de implantação anexo máxima = 30,00 m2; ---------------------- 

- Área bruta de construção anexo máxima = 30,00 m2; ----------------- 

  - Cércea máxima do anexo = 3,50 m ----------------------------------- 

- Finalidade dos anexos = apoio à habitação; ------------------------ 

4.4 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.4.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas), do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- O requerente através do requerimento n.º 81/21, datado de 8 de 

Janeiro de 2021, solícita, a reapreciação do presente processo, 

referente à legalização das obras de construção, de um anexo de apoio 

a uma habitação unifamiliar, com alvará de licença n.º 21/06, pelo 

facto de, já se encontrarem sanados os motivos de indeferimento, por 

motivo da emissão do 1.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 03/03. 

5.2- A requerente pretende a legalização das obras de construção, de 

um anexo de apoio a uma habitação unifamiliar, com a área bruta de 

construção de 26,74 m2 e uma cércea de 3,29 metros. ----------------- 

5.3- A requerente propõe legalizar, no lote, os seguintes parâmetros 

urbanísticos: ------------------------------------------------------ 

- Área de implantação do anexo = 26,74 m2; -------------------------- 

- Área bruta de construção anexo = 26,74 m2; ------------------------ 

- Cércea do anexo = 3,29 m ------------------------------------------ 

- Finalidade dos anexos = apoio à habitação; ------------------------ 

5.4 - 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 2018-11-15, da qual resultou o “Auto de Vistoria nº. 

86/2018”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido. ------------------------------------------  

5.5- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de obras de correção e adaptação no anexo de apoio á 

habitação unifamiliar, o qual, tem uma adequada inserção urbana, não 

entrando em dissonância com a envolvente. ---------------------------  

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

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

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

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

do plano de acessibilidades e dos projetos de especialidades, cujos 

teores se mostram adequados. ---------------------------------------- 
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7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto 

de se tratar de uma construção situada em loteamento, e de acordo com 

o previsto no n.º 2 do artigo 23 do Regulamento Municipal de Liquidação 

e Cobrança de Taxas, devidas pela realização desta operação 

urbanística. ------------------------------------------------------- 

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

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

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

83,73 euros. -------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 83,73 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 se trata de uma edificação secundária, 

destinadas a “anexo de apoio a uma habitação unifamiliar”, que foi 

levada a efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio. ------------------------------------------------------------ 

8.2-Considerando, que o edifício principal, destinado a habitação 

unifamiliar, foi licenciado ao abrigo do Alvará de obras de construção 

n.º 21/06 e possui Alvará de autorização de Utilização n.º 111/12, 

para o uso de habitação unifamiliar. -------------------------------- 

8.3- A projeto de legalização, apresentado pela requerente, cumpre as 

especificações do 1.º Aditamento ao alvará de loteamento 03/2003, pelo 

facto de cumprir os parâmetros urbanísticos nele previsto. ----------  

8.4- 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 no anexo de apoio e que o edifício 

principal, destinado a habitação unifamiliar, foi licenciado ao abrigo 

do Alvará de obras de construção n.º 21/06 e possui Alvará de 

autorização de Utilização n.º 111/12, para o uso de habitação 

unifamiliar, o titulo a emitir será, o “Alvará de Licença Especial de 

Legalização”. ------------------------------------------------------ 

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: ----------------------------------------------------- 

9.1.1- 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; ------------------------------------ 

  9.1.2- 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. ------------------------------------------------------------ 

  9.1.3- Caso a Câmara Municipal, delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de construção do “anexo de apoio” a uma habitação 

unifamiliar, e tendo -se constatado, aquando da vistoria prevista no 

artigo 73.º-C do RMUE, que não carece de obras de correção e/ou 

adaptação e que o prédio urbano no qual o mesmo se insere, se encontra 

titulado pelo alvará de autorização de utilização n.º 111/12, o título 

a emitir será o “Alvará de Licença Especial de Legalização”. -------- 

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

Áreas (m2) ----------------------------------------------------------  

– Anexo com a área de 26,74 m2 ------------------------------------------------------------ 

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

 

Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto de 

se tratar de uma construção situada em loteamento, e de acordo com o 

previsto no n.º 2 do artigo 23 do Regulamento Municipal de Liquidação 

e Cobrança de Taxas, devidas pela realização desta operação 

urbanística. ------------------------------------------------------- 

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

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

Nº. 11 
Anexo de apoio 26,74m2 1,05€ 28,08 € 

Art.76, nº. 6 
Vistoria  55,70€ 55,70 € 

  TOTAL      83,78 € 

 TOTAL A LIQUIDAR………………………………………………………………. ∑ 83,78 € ---------------- 

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

 Chaves, 23 de Fevereiro de 2021 ------------------------------------ 

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

(Branca Gil Ferreira, Engenheira) ----------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 23.02.2021.  

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

24.02.2021. -------------------------------------------------------- 

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. LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE EDIFICAÇÃO PARA A 

CONSTRUÇÃO DE UM ARMAZÉM INDUSTRIAL – PARQUE EMPRESARIAL DE CHAVES – 

LOTE B 15 – OUTEIRO SECO – TENSKAPORTAS UNIPESSOAL, LDA – PROCESSO Nº. 

92/21 – INFORMAÇÃO Nº. 305/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA BRANCA GIL 

FERREIRA, DATADA DE 19.02.2021. ------------------------------------- 

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 275/21, referente ao processo n.º 

92/21, a firma, Tenskaportas Unipessoal, Lda, solicita, um pedido de 

licenciamento, com vista à aprovação de uma operação urbanística de 

edificação – consubstanciada em obras de construção17 de um armazém 

                                                           
17 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;--- 
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industrial, situado no lote n.º B11 do loteamento titulado pelo Alvará 

n.º 2/2006 e ulteriores alterações, Parque de Atividades – Vale de 

Salgueiro de Cima e Campo Queimado, freguesia de Outeiro Seco no 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Escritura de Compra e Venda, celebrada entre o 

ora requerente e o Município de Chaves, o lote de terreno, é parte 

integrante do alvará de loteamento 2/2006 e ulteriores alterações, 

emitido em nome de “Município de Chaves”. --------------------------- 

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

2.1- O lote de terreno, resultou da operação titulada pelo Alvará n.º 

2/2006. ------------------------------------------------------------ 

2.2- 1.º Alteração ao alvará inicial titulado pelo 1.º aditamento em 

08 de Outubro de 2009. ---------------------------------------------- 

2.3- 2.º Alteração ao alvará inicial titulado pelo 2.º Aditamento em 

27 de Março de 2015. ------------------------------------------------ 

2.4- 3.º Alteração ao alvará inicial titulado pelo 3.º Aditamento em 

15 de Janeiro de 2020. ---------------------------------------------- 

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

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no anexo I, 

ponto I, nº. 15, do ponto III da Portaria 113/2015 de 22 de Abril, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Escritura de Compra e Venda; -------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:25 000; -------------------------- 

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

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

- Quadro de áreas; -------------------------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra; -------------------------------- 

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

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e pelo coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das 

normas legais e regulamentares aplicáveis; --------------------------  

- Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital; ---------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto acústico; ----------- 

- Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil do 

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

- Comprovativo da inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional; ----------------------------------------------- 

- Planta síntese do loteamento à escala 1:200; ---------------------- 

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

- Plantas à escala de 1:100 e 1:200, contendo as dimensões e áreas e 

usos de todos os compartimentos; ------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:200; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:200; ------------ 

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

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- De acordo com o Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro alterado 

e republicado pelo Dec.-Lei 136/2014 de 9 de Setembro, o pedido 

formulado insere-se nas especificações da alínea c) do n.º 4, artigo 

4, sendo certo que, no caso concreto em apreciação a requerente optou 

pelo regime de licenciamento, conforme previsto no seu ponto 6. ----- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- Do alvará de loteamento 2/2006 e ulteriores alterações, constam 

as seguintes indicações, relativas ao lote: ------------------------- 

- Área do lote = 2. 000,00 m2; -------------------------------------- 

- Área de implantação máxima = 1.000,00 m2; ------------------------- 
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- Cércea máxima = 9 m ----------------------------------------------- 

- Área bruta de construção máxima = 2.000,00 m2; -------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 2; ---------------------------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 0; --------------------------------- 

- Utilização prevista = industrial, oficinal ou armazém comercial; -- 

- Volume máximo = 9.000,00 m3; -------------------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- A requerente propõe, para o lote, os seguintes parâmetros 

urbanísticos: ------------------------------------------------------ 

- Área do lote = 2 000,00 m2; --------------------------------------- 

- Área de implantação = 1.000,00 m2; -------------------------------- 

- Cércea = 9,00 m --------------------------------------------------- 

- Área bruta de construção = 1.000,00 m2; --------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 2 (nível 1 + mezanine); ------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 0; --------------------------------- 

- Utilização prevista = armazém industrial -------------------------- 

- Volume máximo = 9.000,00 m3; -------------------------------------- 

5.2- Face à tipologia do imóvel previsto (industrial) e à área bruta 

de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na alínea e), 

do n.º 3, do art.º 12, do Plano Diretor Municipal, uma vez que 

contempla, no interior do seu prédio 10 lugares de estacionamento 

automóvel, o qual, é igual ao valor mínimo, previstos naquela norma 

regulamentar. ------------------------------------------------------ 

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

O processo está instruído com os termos de responsabilidade, previstos 

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

do projeto de arquitetura, coordenador do projeto, cujos teores se 

mostram adequados; -------------------------------------------------- 

7 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

7.1- Considerando, que a proposta feita pelo requerente cumpre as 

especificações do alvará de loteamento 2/2006 e ulteriores alterações, 

pelo facto de cumprir os parâmetros urbanísticos nele previsto. -----  

7.2- Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada a 

Certidão da Conservatória do Registo predial e face à escritura de 

compra e venda existente entre a empresa requerente e o Município, o 

requerente ficará vinculado, a apresentar a Certidão atrás referida, 

aquando da subsequente apresentação, dos projetos de especialidades. 

7.3- Considerando de acordo com o nº. 4, do art.º 20, do DL 555/99, 

de 16 de Dezembro e ulteriores alterações, que dispõe o interessado, 

do prazo de seis meses para apresentar projetos de especialidades, 

podendo este prazo ser prorrogado por uma só vez, e por período não 

superior a 3 meses, mediante requerimento fundamentado apresentado 

antes do respetivo termo. -------------------------------------------  

7.4- Considerando que, findo o prazo referido no paragrafo anterior, 

e caso não sejam apresentados os projetos de especialidades, implica 

a suspensão do processo de licenciamento pelo período máximo de seis 

meses, findo o qual é declarada a caducidade após audiência previa do 

interessado; ------------------------------------------------------- 

8 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

8.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

8.1.1- Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, apresentado 

sob requerimento n.º 275/21. ---------------------------------------- 

8.1.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente, na próxima 

reunião do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo. 
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  8.2- Caso a Câmara delibere, favoravelmente, o pedido de aprovação do 

projeto de arquitetura do “armazém industrial”: --------------------- 

8.2.1- De acordo com o nº. 4, do art.º 20, do DL 555/99, de 16 de 

Dezembro e ulteriores alterações, dispõe o interessado do prazo de 

seis meses para apresentar projetos de especialidades conforme 

estabelecido no n.º 16, da Portaria 113/2015 de 22 de Abril, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica; -------- 

- Projeto de instalação de gás ou declaração de isenção; ------------ 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos; ---------------------- 

- Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações; --------- 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Projeto de segurança contra incêndios em edifícios; --------------- 

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

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

Chaves, 19 de Fevereiro de 2021 ------------------------------------ 

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

(Branca Gil Ferreira, Engenheira) ---------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 21.02.2021.  

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

22.02.2021. -------------------------------------------------------- 

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. PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA EDIFICAÇÃO – CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIO DESTINADO A ATIVIDADES DESPORTIVAS – SANTO AMARO – SANTA 

MARIA MAIOR – ANA MARIA DE ARAÚJO FERNANDES – PROCESSO Nº. 948/20 – 

INFORMAÇÃO Nº. 292/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ARQUITETA SUSANA GOMES FERNANDES, DATADA 

DE 18.02.2021. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

A Sr.ª Ana Maria Araújo Fernandes, através do requerimento nº 2647/20 

e do requerimento nº 84/21, referente ao processo nº 948/20, vêm 

solicitar um pedido de informação prévia de construção de edifício 

destinado a atividades desportivas, em um prédio localizado na Avenida 

Tenente Valadim e rua Francisco Costa Gomes, na freguesia de Santa 

Maria Maior. -------------------------------------------------------- 

2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

Após o requerimento inicial foi solicitado à requerente o 

aperfeiçoamento do seu pedido, com uma correção do alinhamento da 

implantação da construção projetada e elementos referente à certidão 

da conservatória do registo predial. -------------------------------- 

3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITÓRIAL 
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3.1. Segundo a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM), 

o prédio da requerente localiza-se em espaço da Classe 1– Espaços 

urbanos e urbanizáveis da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves. --------- 

3.2. Segundo a Planta de Condicionantes do PDM, o prédio confronta com 

o ribeiro do Ribelas a poente, e portanto, impende parcialmente sobre 

o mesmo a servidão ou restrição de utilidade pública de “leitos dos 

cursos de água e suas margens com uma largura de 10 metros”. --------  

4. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

4.1. É requerido um pedido de informação prévia de obras de edificação 

de um edifício destinado a atividades desportivas, enquadrado no nº 

1, do artigo 14º, do Regime de Jurídico de Urbanização e Edificação 

(RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e posteriores 

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

4.2. Tendo em conta o uso preconizado, de acordo com o nº 2, do artigo 

3º do Regime jurídico das instalações desportivas de uso público, 

aplicar-se-á o D.L. nº 141/2009 de 16 de junho, na redação dada pelo 

D.L. nº 110/2012, de 21 de maio, e, ainda, todas as normas legais, 

técnicas e regulamentares aplicáveis. ------------------------------ 

4.3. Enquadra-se ainda nos seguintes diplomas, sem prejuízo da demais 

legislação em vigor, no Decreto-lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, que 

define as condições de acessibilidade a satisfazer no projeto e na 

construção de espaços públicos, equipamentos coletivos e edifícios 

públicos e habitacionais. ------------------------------------------- 

5. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------- 

5.1. O prédio onde se pretende edificar, de forma trapezoidal irregular, 

está delimitado a norte pela Av. Tenente Valadim, a poente pelo Ribeiro 

do Ribelas, a sul pela rua Francisco Costa Gomes e a nascente e 

noroeste por particulares. Apresenta a implantação sobre levantamento 

topográfico, planta de pisos e perfil com integração no terreno. Não 

apresenta alçados e cortes. ----------------------------------------- 

5.2. Segundo o pedido apresentado, a requerente pretende informação 

prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício destinado a 

instalações desportivas com um piso, área de implantação e de 

construção com 255 m2. ----------------------------------------------  

5.3. Tendo em consideração que o pedido apresentado não está instruído 

com os elementos previstos no nº 9, do anexo I, do DL. nº 113/2015, 

de 22 de abril, referente aos elementos específicos da informação 

prévia de obras de edificação requerida nos termos do n.º 2 do artigo 

14.º do RJUE, o pedido em análise será enquadrado no n.º 1, do artigo 

14.º deste regime jurídico. ----------------------------------------- 

5.4. Tendo em consideração a confrontação a poente com o Ribeiro do 

Ribelas, “linha de água e suas margens com uma largura de 10 metros” 

e ainda com eventuais abrangências de zonas inundáveis e com risco de 

inundação, foi promovida a consulta à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), englobando no caso 

concreto a consulta à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), de forma 

a obter o parecer favorável desta entidade externa ao Município, ao 

abrigo do artigo 13º-A e artigo 15º do RJUE. ------------------------ 

5.5. Pelo requerimento no portal do SIRJUE nº CHV2021/00294, a Agência 

Portuguesa do Ambiente emitiu parecer Favorável condicionado com a 

referência nº S009797-202102-ARHN.DDI ARHN.DDI.0075.2021, que se anexa 

à presente informação técnica para conhecimento e cumprimento integral 

por parte da requerente, conforme nº 2, do artigo 16º do RJUE. ------ 

5.6. Analisando os elementos entregues verifica-se que a proposta prevê 

acesso automóvel e pedonal pela rua Francisco Costa Gomes e a 

pavimentação de parte da parcela, prevendo 4 lugares de 
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estacionamento, um dos quais destinado a pessoas com mobilidade 

condicionada. ------------------------------------------------------  

5.7. O alinhamento da implantação da construção proposta pelo 

requerimento nº 84/21 vai ao encontro do solicitado na informação 

técnica anterior. ---------------------------------------------------  

5.8. Em termos de parâmetros urbanísticos prevê um edifício de um piso 

com área de implantação e de construção com 255 m2, com o qual não se 

vê inconveniente com o disposto no regulamento do PDM para a 

localização em questão. --------------------------------------------- 

6. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

6.1. Face ao exposto, coloca-se à consideração superior projeto de 

decisão favorável condicionada do pedido de informação prévia da 

viabilidade de construção de um edifício destinado instalação 

desportiva – ginásio, apresentado nos termos do nº 1, do artigo 14º 

do RJUE, nos termos do nº 1, do artigo 16º do RJUE. -----------------  

6.2. O condicionamento anterior prende-se com o parecer com decisão 

favorável condicionada da Agência Portuguesa do Ambiente, ofício com 

a referência nº S009797-202102-ARHN.DDI ARHN.DDI.0075.2021, que se 

anexa à presente informação técnica para conhecimento e cumprimento 

integral por parte da requerente, conforme nº 2, do artigo 16º do 

RJUE. -------------------------------------------------------------- 

6.3. Coloca-se ainda à consideração superior, nos termos do nº 3, do 

artigo 16º do RJUE, que para os efeitos da decisão favorável, o 

procedimento de controlo prévio subsequente da operação urbanística 

seja o licenciamento. ----------------------------------------------- 

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

Chaves, 18 de fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

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

(Susana Gomes Fernandes, Arquiteta) --------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Parecer da Agência Portuguesa do Ambiente com a referência nº 

S009797-202102-ARHN.DDI ARHN.DDI.0075.2021 -------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 21.02.2021.  

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

22.02.2021. -------------------------------------------------------- 

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. “LOTEAMENTO COM ALVARÁ N.º 1/06 – FERNANDO DIAS”. APRESENTAÇÃO 

DE GARANTIA BANCÁRIA DE 5% DO VALOR DA EMPREITADA ------------------- 
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Foi presente a informação nº 73/2021, 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 154, de 11 de julho de 2018, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Loteamento com o Alvará 

N.º 1/06 – Fernando Dias”. ------------------------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 4 de outubro de 2018, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “José Moreira Fernandes & Filhos, 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 novembro de 2018. --- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 432.215,43 (Quatrocentos e 

trinta e dois mil, duzentos e quinze euros e quarenta e três cêntimos), 

acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. ----------------- 

5. Prazo de execução da obra, 300 dias.6. O auto de consignação dos 

trabalhos da referida empreitada foi celebrado a 3 de dezembro de 

2018. -------------------------------------------------------------- 

7.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 13 de dezembro de 2018, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 4 de janeiro de 2019. ------------------------ 

8. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 21 de janeiro de 2019, o Município de Chaves aprovou 

suspensão dos trabalhos, em virtude da necessidade de reajustar o 

projeto de modo a alterar a posição da rotunda, dos arruamentos e dos 

respetivos acessos aos edifícios, tendo os trabalhos sido retomados 

em 14 de outubro de 2019. ------------------------------------------- 

9. O Município de Chaves, de harmonia com a deliberação camarária 

tomada em reunião ordinária, do dia 25 de maio de 2020, aprovou 

suspensão dos trabalhos, em virtude da impossibilidade de encontrar 

proprietário para obter autorização para travessia do coletor pluvial 

em terreno particular, tendo os trabalhos sido retomados em 21 de 

setembro de 2020. --------------------------------------------------- 

10. A empresa adjudicatária da obra, através de documento que deu 

entrada nos serviços do Município com o registo nº 14338 de 23 de 

dezembro de 2020, vem apresentar a Garantia Bancária n.º 

962300488033514, emitida pelo Banco Santander Totta, S.A., em 17 de 

dezembro de 2020, no valor de 21.610,77€ correspondente a 5% do valor 

contratual, solicitando assim, o reembolso do valor retido nos autos 

de medição. --------------------------------------------------------- 

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

1. De acordo com a Clausula 7.ª do Contrato, o adjudicatário 

apresentou Garantia Bancária n.º 962300488226362, emitida pelo Banco 

Santander Totta, S.A., no valor de 21.610,77€ correspondente a 5% do 

valor do contrato. -------------------------------------------------- 

2. Para reforço da Caução prestada, nos Autos de Medição executados 

até à data, foi efetuada a seguinte retenção, de acordo n.º 1 do Artigo 

353.º do Código dos Contratos Público: ------------------------------ 

Autos de Medição Valor Retido (5%)  

n.º 1 1.434,62€ 

n.º 2 847,92€ 

n.º 3 668,75€ 
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n.º 4 449,07€ 

n.º 5 145,63€ 

n.º 6 1.453,01€ 

n.º 7 1.265,91€ 

n.º 8 2.166,66€ 

n.º 9 2.526,01€ 

n.º 10 256,96€ 

n.º 11 484,66€ 

n.º 12 384,92€ 

n.º 13 352,75€ 

Total 12.433,87€ 

3. De acordo com o estipulado no n.º 2 do Artigo 353.º do Código dos 

Contratos Público, a dedução retida em cada Auto de Medição pode ser 

substituída por Garantia Bancária ou por Seguro-Caução, nos termos 

estabelecidos para a caução destinada a garantir o exato e pontual 

cumprimento das obrigações contratuais. ----------------------------- 

4. Considerando o referido, não se vê qualquer inconveniente no 

deferimento do pedido do adjudicatário. ----------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

fato enunciadas propõe-se 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) Autorizar, de acordo com o n.º 2 do Artigo 353.º do Código do 

Contratos Públicos, a substituição dos valores retidos nos Autos de 

Medição no valor de 12.433,87€, (Doze mil, quatrocentos e trinta e 

três euros e oitenta e sete cêntimos), pela Garantia Bancária n.º 

962300488033514, emitida pelo Banco Santander Totta, S.A., no valor 

de 21.610,77€, apresentada em anexo; --------------------------------

c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação, remeter cópia 

à Divisão de Gestão Financeira, com a finalidade de reembolsar o 

adjudicatário no valor de 12.433,87€, respeitante aos valores retidos 

nos Autos de Medição; ----------------------------------------------- 

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

Chaves, 12 de fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Pedido ------------------------------------------------------ 

Garantia Bancária n.º 962300488033514 ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.02.15. – 

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 

2021.02.26. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA E.B 2.3 DE VIDAGO. - AUTO DE 

REINÍCIO DOS TRABALHOS. --------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 81/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 
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1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 112, de 09 de junho de 2020, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Requalificação da 

Escola E.B 2.3 de VIDAGO”. ------------------------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 14 de setembro de 2020, o Município de Chaves 

adjudicou à empresa “Edibarra Engenharia e construção, SA”, 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 09 de outubro de 2020. ---- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em € 408.000 (Quatrocentos e 

oito mil euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor.  

5. Prazo de execução da obra, 75 dias. ----------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 12 de outubro de 2020. ---------------------------------- 

7.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 26 de outubro de 2020, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 30 de outubro de 2020. ----------------------- 

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

1. As obras a levar a efeito, incidem de uma forma sumária ao nível 

da requalificação de um conjunto de edifícios de natureza escolar, 

composto por um edifício principal com dois blocos separados entre si 

por uma galeria coberta, um polidesportivo e um edifício de apoio ao 

polidesportivo. As obras visam a correção de algumas patologias e o 

melhoramento das condições de utilização, nomeadamente infiltrações 

provocadas pelas fracas condições das coberturas e o melhoramento das 

condições térmicas do edifício, na sua envolvente exterior, incluindo 

a substituição de toda a caixilharia. Para além destes trabalhos está 

também prevista a renovação da rede geral de abastecimento de água dos 

edifícios em apreço, incluindo bebedouros e bocas de rega/incêndio. - 

2. Tendo sido verificado que os motivos que levaram à suspensão da 

execução dos trabalhos se encontram ultrapassados, estão reunidas as 

condições para o recomeço dos mesmos. ------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, propõe-se o seguinte: --------------------- 

a) Que a presente proposta seja agendada para a reunião do 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 efetuado o Auto de Reinício dos Trabalhos 

de acordo com o seguinte: ------------------------------------------- 

• Data de reinício dos trabalhos de execução: 15/02/2021 ---------- 

• Termo do prazo de execução: 05/03/2021 -------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada, para se proceder à outorga do Auto de Reinício dos 

Trabalhos. --------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 11 de fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

(Gilberto Fernandes, Eng.º) ----------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.02.12. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.02.26. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

“OBRAS COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUÍDAS NO PLANO DE AÇÃO DE 

MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CHAVES – LOTES 1 E 3” E NOMEAÇÃO DO 

RESPETIVO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. ----------------- 

Foi presente a informação nº 95/2021, 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, nº 68, de 6 de abril de 2020, concurso 

público, para a execução da empreitada “Obras Complementares das 

Operações Incluídas no Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável 

de Chaves – Lotes 1 e 3”; ------------------------------------------- 

2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 03 de agosto de 2020, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Anteros – Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras 

Públicas, S.A.”; ---------------------------------------------------- 

3 – O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura 

do contrato administrativo de obras públicas, no dia 28 de outubro de 

2020; -------------------------------------------------------------- 

4 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária é de 108.470,00 € (Cento e oito mil, quatrocentos 

e setenta euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

correspondendo 89.990,00 € (Oitenta e nove mil, novecentos e noventa 

euros), com o prazo de execução da obra de 90 dias, ao Lote 1 e 

18.480,00 € (Dezoito mil, quatrocentos e oitenta euros), com o prazo 

de execução da obra de 60 dias, ao Lote 3; -------------------------- 

5 – O adjudicatário apresentou no dia 12 de fevereiro de 2021, o Plano 

de Segurança e Saúde no Trabalho de Estaleiros Temporários ou Móveis.  

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

Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da 

construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se 

necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do 

Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários 

ou móveis. ---------------------------------------------------------- 

Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003, 

foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde 

no trabalho, para a fase de execução da obra. ----------------------- 

Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pela Sr. ª Eng.ª 

Madalena Branco, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de 

ser aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser 

atualizado, sempre que no decurso da empreitada se verifique que as 

condições iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou 

identificados novos riscos. ----------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de 

segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido 

diploma legal, propõe-se ao executivo camarário, deliberação no 

sentido de: --------------------------------------------------------- 
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1. Aprovar o Plano de Segurança e saúde em anexo; ------------------ 

2. Nomear como coordenador de segurança a Técnica Superior, Eng.ª 

Madalena Branco; ---------------------------------------------------- 

3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa 

declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de 

segurança e a sua aceitação; ---------------------------------------- 

4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29 

de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT 

(Autoridade para as Condições de Trabalho). ------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 18 de fevereiro de 2021 ------------------ 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues) ----------------------------------- 

Em Anexo: O Plano de Segurança e Saúde. ----------------------------- 

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

2021.02.26. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. “PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE/ CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AVE. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA 

E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO DE TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E ^RUA DAS LONGRAS” 

TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES ------------------------- 

Foi presente a informação nº 99/2021, 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 104, de 30 de maio de 2019, Concurso Público, 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “PAMUS 1.3 e 2.2 – Lote 

5.2 – Requalificação de Corredores Urbanos Existentes – Zona Urbana 

Nascente/ Central – Requalificação e Remodelação da Rua das Longras, 

Ave. 5 de Outubro e da Av. Do Tâmega e Rede de Abastecimento de Água 

para Consumo e Combate a Incêndios (substituição de toda a Rede Pública 

Existente e dos Ramais Domiciliários) da Av. Do Tâmega, Av. 5 de 

Outubro e ^Rua das Longras”. ---------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 19 de Agosto de 2019, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“ASG, Construções e Granitos, 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 13 de Setembro de 2019. --- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.598.942,65€ (Um milhão, 

quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e dois euros e 

sessenta e cinco cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal 

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

5. Prazo de execução da obra, 365 dias. ---------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 3 de janeiro de 2020. -----------------------------------

7. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da empreitada 
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em epígrafe, através de coreiro eletrónico do dia 9 de janeiro de 

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

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

1. A empreitada consiste na requalificação e remodelação da Rua das 

Longras, Avenida 5 de Outubro e da Avenida do Tâmega. --------------- 

2. Durante a realização trabalhos na Avenida do Tâmega, verificam-se 

as seguintes situações que não se encontram previstas no projeto: --- 

a) Dois troços de saneamento que se verifica que apresentam bastantes 

deficiências que é necessário substituir, não tendo as pendentes 

necessárias originando bastantes entupimentos; ---------------------- 

b) A necessidade de executar rampas de acesso para várias moradias 

novas licenciadas recentemente, e para o restaurante existente; ----- 

c) A adaptação dos acessos aos arruamentos, com acerto de cotas, 

aplicação de camada de betão e levantamento e reposição de calçada de 

cubo de granito; ---------------------------------------------------- 

d) A execução de troço de abastecimento de água para interligação da 

central de águas; --------------------------------------------------- 

3. Na Rua das Longras durante os trabalhos de abertura de valas para 

instalação de infraestruturas, verifica-se também que: -------------- 

a) A rede de saneamento existente, coletor e ramais, já bastante 

antiga, apresenta muitas deficiências. O coletor é ainda em tubagem 

de grés, verificando-se que se encontra bastante partido, originando 

entupimentos e um deficiente funcionamento da rede; ----------------- 

b) O coletor de águas pluviais, também já com vários anos, encontra-

se bastante entupido, colmatado com material, verificando-se em vários 

pontos que não tem as pendentes em os diâmetros necessários para o 

perfeito escoamento das águas pluviais. ----------------------------- 

4. Apresenta-se em anexo, mapa de medições dos trabalhos. ---------- 

5. Pelo exposto, resultam Trabalhos Complementares de Suprimento de 

Erros e Omissões de Projeto, com preços acordados e preços de contrato, 

no valor de 92.784,73€, (Noventa e dois mil, setecentos e oitenta e 

quatro euros e setenta e três cêntimos), IVA não incluído, 

representando 5,80% do valor contratado. ---------------------------- 

6. Considerando o previsto no n.º 2 do Artigo 370.º do Código dos 

Contratos Públicos, os trabalhos complementares em causa são trabalhos 

ocasionados por circunstâncias imprevisíveis, bem como não podem ser 

técnica e economicamente separáveis do contrato inicial sem 

inconvenientes graves e impliquem um aumento considerável de custos 

para o dono de Obra, dado que têm obrigatoriamente de ser executados 

antes dos pavimentos. ----------------------------------------------- 

7. Considerando o previsto no Artigo 373.º do Código dos Contratos 

Públicos os trabalhos terão um prazo de 30 dias, sendo de acordo com 

o Artigo 374.º do CCP o prazo de execução da obra proporcionalmente 

prorrogado. -------------------------------------------------------- 

8. A estimativa orçamental proposta é constituída com preços unitários 

contratuais e preços unitários acordados. Os preços unitários 

acordados resultam da aplicação da avaliação de custos compostos, 

tendo em atenção as quantidades referidas no mapa de trabalhos que 

compõem a presente informação. --------------------------------------

9. Assim, a estimativa orçamental foi obtida, tendo por base as 

medições referidas, às quais foram aplicados os preços unitários 

correntes e praticados na região em obras similares. Deste modo, os 

preços unitários procedem de custos médios unitários, resultantes de 

anteriores procedimentos, para prestações do mesmo tipo de trabalhos. 

Foram igualmente, tidos em atenção, outros fatores determinantes, tais 

como: o custo dos materiais; o custo da mão-de-obra e equipamentos; 

as acessibilidades; as quantidades; a especificidade dos trabalhos e 
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condições de execução, os desperdícios e à diluição de outros custos, 

diretos e indiretos, tais como estaleiro, e trabalhos associados ao 

cumprimento do plano de segurança e saúde e plano de resíduos de 

construção e demolição.--------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se 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) Aprovação dos Trabalhos Complementares no valor de 92.784,73€, 

(Noventa e dois mil, setecentos e oitenta e quatro euros e setenta e 

três cêntimos), IVA não incluindo, representando 5,80% do valor 

contratado, de acordo com o Artigo 370.º do Código dos Contratos 

Públicos, devendo, caso a proposta seja aprovada, ser encaminhada para 

a Unidade Flexível de 3.º Grau de Contratos e Expropriações, de modo 

a ser formalizado contrato adicional; ------------------------------- 

c) A aprovação dos preços não previsto no contrato, considerando que 

nos mesmo resultam de preços unitários correntes e praticados na região 

em obras similares; ------------------------------------------------- 

d) A aprovação de prorrogação de prazo de execução por um período de 

30 dias, de acordo com o Artigo 374.º do Código dos contratos Públicos; 

e) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

Órgão Executivo, deverá ser notificado o adjudicatário no sentido de 

apresentar reforço de caução no valor de 9.278,47€, destinada a 

garantia da celebração do contrato adicional; ----------------------- 

f) De acordo com o Artigo n.º 315 do Código dos Contratos Públicos, 

deverá ter lugar à respetiva publicitação da modificação objetiva do 

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

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

Chaves, 23 de fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Mapa de Medições -------------------------------------------- 

Peças desenhadas ---------------------------------------------------- 

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

MINUTA DO 1.º ADICIONAL AO CONTRATO N.º 23/2019, RELATIVO À EXECUÇÃO 

DA EMPREITADA “PAMUS 1.3. e 2.2. – Lote 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE 

CORREDORES URBANOS – ZONA URBANA NASCENTE/CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO DE TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS” 

– TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES. ------- 

• No dia 13 de setembro de 2019, foi celebrado um contrato para 

execução da empreitada “PAMUS 1.3. e 2.2. – Lote 5.2 – Requalificação 

de Corredores Urbanos – Zona Urbana Nascente/Central – Requalificação 

e Remodelação da Rua das Longras, Av. 5 de Outubro e da Av. do Tâmega 

e Rede de Abastecimento de Água para Consumo e Combate a Incêndios 

(substituição de toda a rede pública existente e dos ramais 

domiciliários) da Av. do Tâmega, Av. 5 de Outubro e Rua das Longras”, 

pelo valor de € 1 598 942,65 (um milhão, quinhentos e noventa e oito 

mil, novecentos e quarenta e dois euros e sessenta cinco cêntimos), 

registado nos serviços municipais – Unidade de Contratos e 

Expropriações -, sob o n.º 23/2019, 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 
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Processo 3154/2019, e tendo sido objeto de “declaração de 

conformidade”, em 05/12/2019. --------------------------------------- 

• No âmbito da execução dos trabalhos da referida empreitada, que 

consiste na requalificação e remodelação da Rua das Longras, da 

Avenidas 5 de Outubro e da Avenida do Tâmega, foi possível identificar 

algumas situações que, embora não estando previstas no projeto, é 

necessário resolver, designadamente: -------------------------------- 

a) Avenida do Tâmega: -------------------------------------------- 

- Substituição de dois troços de saneamento que apresentam bastantes 

deficiências, nomeadamente, não apresentam as pendentes suficientes 

para o correto desempenho, provocando bastantes entupimentos, ------- 

- Execução de rampas de acesso para várias construções novas, 

recentemente licenciadas; ------------------------------------------- 

- Adaptação dos acessos aos arruamentos, com acerto de cotas, aplicação 

de camada de betão e levantamento e reposição de calçada de cubo de 

granito; ----------------------------------------------------------- 

- Execução de troço de abastecimento de água para interligação da 

central de águas. --------------------------------------------------- 

b) Rua das Longras: ---------------------------------------------- 

- Substituição da rede de saneamento existente, coletor e ramais de 

valas, que devido à sua antiguidade, apresenta muitas deficiências. O 

coletor é ainda em tubagem de grés, verificando-se que se encontra 

bastante partido, originando entupimentos e um deficiente 

funcionamento da rede; ---------------------------------------------- 

- Substituição do coletor de águas pluviais, que também já tem vários 

anos, encontrando-se bastante entupido e colmatado com material, 

verificando-se que em vários pontos não tem as pendentes nem os 

diâmetros necessários para o perfeito escoamento das águas pluviais. 

• As intervenções acima mencionadas resultam de trabalhos 

complementares de suprimento de erros e omissões de projeto, com preços 

unitários acordados e preços unitários contratuais, no valor de € 

92.784,73 (noventa e dois mil, setecentos e oitenta e quatro euros e 

setenta e três cêntimos), IVA não incluído, representado 5,80% do 

valor do contrato. -------------------------------------------------- 

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

No dia ……... de …………………… de 20…., celebram o 1.º adicional ao contrato 

relativo à execução da empreitada designada “PAMUS 1.3. e 2.2. – Lote 

5.2 – Requalificação de Corredores Urbanos – Zona Urbana 

Nascente/Central – Requalificação e Remodelação da Rua das Longras, 

Av. 5 de Outubro e da Av. do Tâmega e Rede de Abastecimento de Água 

para Consumo e Combate a Incêndios (substituição de toda a rede pública 

existente e dos ramais domiciliários) da Av. do Tâmega, Av. 5 de 

outubro e Rua das Longras” – 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 
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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 “PAMUS 1.3. e 2.2. – Lote 5.2 – 

Requalificação de Corredores Urbanos – Zona Urbana Nascente/Central – 

Requalificação e Remodelação da Rua das Longras, Av. 5 de Outubro e 

da Av. do Tâmega e Rede de Abastecimento de Água para Consumo e Combate 

a Incêndios (substituição de toda a rede pública existente e dos ramais 

domiciliários) da Av. do Tâmega, Av. 5 de outubro e Rua das Longras”, 

no montante de € 92.784,73 (noventa e dois mil, setecentos e oitenta 

e quatro euros e setenta e três cêntimos), 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) ------------------------------------------------------- 

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 ……./2019. ------------------ 

O Primeiro Contratante, --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante, ---------------------------------------------- 

Contrato n.º ……../20…….. -------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.02.25. – 
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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 

2021.02.26. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.5. “CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS – CASAS 

NOVAS E REDONDELO”. REINÍCIO DOS TRABALHOS -------------------------- 

Foi presente a informação nº 104/2021, 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 125 de 30 de junho de 2017, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Construção de Estação 

de Tratamento de Águas Residuais – Casas Novas e Redondelo”. -------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 18 de agosto de 2017, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Construções Quatro de Maio, Lda.”, 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 30 de agosto de 2017. ----- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 252.565,00€ (Duzentos e 

cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco euros), acrescido 

do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. --------------------------- 

5. Prazo de execução da obra, 150 dias. ---------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 11 de Setembro de 2017. --------------------------------- 

7. O Adjudicatário tomou conhecimento da aprovação do Plano de 

Segurança e Saúde para a fase de execução da obra a 12 de outubro de 

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

8. O prazo de execução da obra, foi prorrogado a título gracioso até 

7 de dezembro de 2018. ---------------------------------------------- 

9. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 29 de novembro de 2018, o Município de Chaves aprovou 

suspensão dos trabalhos, em virtude de não estar disponível o terreno 

para alargamento do caminho de acesso à Etar e, não haver autorização 

por parte das Infraestruturas de Portugal para travessia do coletor 

na EN103. ----------------------------------------------------------- 

10. A referida suspensão foi levantada no dia 29 de julho de 2020, dado 

que foi disponibilizada a parcela de terreno em falta. -------------- 

11. O Município de Chaves, de harmonia com a deliberação camarária 

tomada em reunião ordinária do dia 17 de agosto de 2020, aprovou 

suspensão dos trabalhos, em virtude de não haver parecer favorável da 

entidade Infraestruturas de Portugal para travessia do coletor na 

EN103. ------------------------------------------------------------- 

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

1. Tendo-se obtido parecer favorável das Infraestruturas de Portugal 

para execução de duas travessias de coletor na estrada EN103, estão 

reunidas as condições para que os trabalhos sejam retomados. -------- 

2. Caso seja aprovada a presente informação, o reinício dos trabalhos 

será efetuado de acordo com o seguinte: ----------------------------- 
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• Data de reinício dos trabalhos: 25 de fevereiro de 2021; -------- 

• Termo do prazo de execução: 8 de março de 2021. ----------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se 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 efetuado Auto de Reinício dos Trabalhos.- 

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

Chaves, 25 de fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.02.25. – 

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 

2021.02.26. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.6. REMODELAÇÃO / REABILITAÇÃO PARCIAL DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL, 

DESTINADO À INSTALAÇÃO DO “CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL” – 

RELATÓRIO FINAL – ADJUDICAÇÃO --------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 105/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República, 2ª. Série, nº 19, de 28 de janeiro de 2021 concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“Remodelação / Reabilitação Parcial de um Edifício Municipal, 

destinado à Instalação do “Centro Municipal de Proteção Civil”. ----- 

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

Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da 

empreitada à empresa “Norteados, Lda.” pelo valor global de 

302.900,00€ (Trezentos e dois mil e novecentos Euros), IVA não 

incluído. ----------------------------------------------------------

Promoveu-se de imediato à respetiva audiência prévia escrita, e 

esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão, nenhum dos concorrentes apresentou, qualquer sugestão 

quanto ao sentido da decisão, conforme melhor se comprova pelo 

relatório final, documento que aqui se dá, por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. --------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo 

camarário que delibere no sentido de: ------------------------------- 

a) A aprovação do relatório final da empreitada “Remodelação / 

Reabilitação Parcial de um Edifício Municipal, destinado à Instalação 

do “Centro Municipal de Proteção Civil”; ---------------------------- 

b) A adjudicação à empresa “Norteados, Lda.” pelo valor de 302.900,00 

€ (Trezentos e dois mil e novecentos Euros), IVA não incluído, com um 

prazo de execução de 270 dias, remetendo-se o mesmo, “relatório final” 
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à entidade competente para autorizar despesa, no caso, o senhor 

Presidente da Câmara Municipal; ------------------------------------- 

c) De salientar que o valor total da proposta (302.900,00 €) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo: 0102/07010307 2021 I 4; -- 

d) A aprovação da minuta do contrato em anexo, nos termos das 

disposições combinadas previstas na alínea d) do nº 2 do artigo 77º e 

do nº 1 do artigo 98º do CCP; --------------------------------------- 

e) Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do 

CCP, a nomeação da Eng.ª Cláudia Moura, como gestor do contrato, com 

a função de acompanhar permanentemente a execução do contrato e 

elaborar o relatório de avaliação no final de obra; ----------------- 

f) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

senhor Presidente, se remeta o procedimento à Unidade Flexível de 3º 

Grau de Contratos e Expropriações, com vista à celebração do respetivo 

contrato com o Adjudicatário. --------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 26 de fevereiro de 2021. ----------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato ---------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL ----------------------------------------------------- 

Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2021, na Divisão de obras Públicas, 

reuniu o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído 

pelos seguintes membros: -------------------------------------------- 

- Presidente: Maria Madalena de Sousa Durão Branco, Técnica Superior 

da Divisão de Obras Públicas; --------------------------------------- 

- 1 º Vogal: Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe da Divisão de 

Obras Públicas; ----------------------------------------------------- 

 - 2.º Vogal: Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Técnica Superior 

da Divisão de Obras Públicas; --------------------------------------- 

com o fim de tornar definitivo o relatório preliminar – sentido de 

adjudicação, no sentido de permitir a prática do ato adjudicatório, 

no âmbito do presente procedimento. --------------------------------- 

No passado dia 18 de fevereiro procedeu-se à notificação do projeto 

de decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedidos 5 dias 

para se pronunciarem sobre o mesmo ---------------------------------- 

Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos concorrentes 

apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da decisão. ---------- 

Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte: ---------------- 

Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação, a intenção exposta no 

relatório preliminar – adjudicação da empreitada “Remodelação / 

Reabilitação Parcial de um Edifício Municipal, destinado à Instalação 

do “Centro Municipal de Proteção Civil” à empresa “Norteados, Lda.” 

pelo valor de 302.900,00 € (Trezentos e dois mil e novecentos Euros), 

IVA não incluído, com um prazo de execução de 270 dias, remetendo-se 

o mesmo – relatório final – à entidade competente para autorizar 

despesa, no caso, o Presidente da Câmara Municipal; ----------------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai 

ser assinado pelos membros do júri ---------------------------------- 

O Júri -------------------------------------------------------------- 

O Presidente -------------------------------------------------------- 

(Maria Madalena de Sousa Durão Branco) ------------------------------ 

Os Vogais ----------------------------------------------------------- 

(Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------------- 
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(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra) --------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA REMODELAÇAO/REABILITAÇAO PARCIAL DE 

UM EDIFICIO MUNICIPAL, DESTINADO À INSTALAÇAO DO “CENTRO MUNICIPAL DE 

PROTEÇAO CIVIL”. --------------------------------------------------- 

No dia ……. de …………….. de 20….., nesta cidade de Chaves, no Edifício 

dos Paços do Concelho, celebram o presente contrato de empreitada pelo 

preço contratual de € 302 900,00 (trezentos e dois mil e novecentos 

euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do disposto 

no Código dos Contratos Públicos: ---------------------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 

concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, Praça de Camões, em Chaves. ------------------------------ 

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

Como Segundo Contratante, NORTEADOS, LDA., com sede …………………………….., 

Pessoa Coletiva n.º ………………………., com o mesmo número de matricula na 

Conservatória do Registo Comercial de ………………, titular do Alvará de 

Construção ………………….., com o capital social de ……………… euros, legalmente 

representada por …………………………………, titular do Cartão do Cidadão n.º 

………………………………., emitido pelas entidades competentes da República 

Portuguesa, residente ………………………….., na qualidade de …………………….., 

conforme poderes constantes …………………….., documento que fica arquivado 

em anexo ao presente contrato. -------------------------------------- 

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a empreitada de 

Remodelação/Reabilitação Parcial de um Edifício Municipal, destinado 

à Instalação de “Centro Municipal de Proteção Civil”, pelo preço de € 

302 900,00 (trezentos e dois mil e novecentos euros), que não inclui 

o IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao 

segundo contratante, mediante ……………………………….., do passado dia ……………, 

em conformidade com o Projeto de Execução, Caderno de Encargos, Plano 

de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição desta empreitada, devidamente aprovados, também 

por …………………………….., em ……………., nos termos da proposta apresentada pelo 

segundo contratante, bem como da lista de preços unitários a ela anexa, 

documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e que ficam 

arquivados junto do presente contrato. ----------------------------- 

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

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------ 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 270 

(duzentos e setenta) dias, a contar da data do auto de consignação dos 

trabalhos, que deverá ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, a 

contar da data da assinatura do presente contrato, assumindo o segundo 

contratante o compromisso de ter a empreitada totalmente concluída 

dentro do citado prazo. --------------------------------------------- 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 

e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 

consignação, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1, do Artigo 

362.º, do CCP. ----------------------------------------------------- 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o n.º 1 

antecedente, encontra-se prevista para ……………………………………………... -------- 



                                                                F. 177 

                                                                  _____________________ 

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

(Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

estruturais; ------------------------------------------------------- 

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

não estruturais e instalações técnicas; ---------------------------- 

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à 

obra, mas dela autonomizáveis. ------------------------------------- 

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de 

garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 

a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ---- 

3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos 

de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e 

depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que 

se destina. -------------------------------------------------------- 

Cláusula 4.ª ------------------------------------------------------- 

(Pagamentos) ------------------------------------------------------- 

1. Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma 

periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições 

mensais a realizar de acordo com a Cláusula ….. do Caderno de Encargos 

da empreitada objeto do presente contrato, bem como na Cláusula …….. 

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

2. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de ……(……..) dias após a 
apresentação da respetiva fatura. ---------------------------------- 

Cláusula 5.ª ------------------------------------------------------- 

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------ 

1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração 
dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 

durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto 

no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------ 

2. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo …………………………., 
publicada no despacho n.º 22637/2004 (2.ª série), de 5 de novembro. 

3. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da 
revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 6.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 contrato cabimento na rubrica com a seguinte classificação 

Económica: ……………….., Cabimento n.º ……….., de ……………. ---------------- 

2. Com a assinatura do presente contrato 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 7.ª ------------------------------------------------------- 

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária Nº ………., 

emitida pelo …………, no passado dia … de ……….. de 2021, no valor de € 

………….. (………………………….), correspondendo a …% do valor dos trabalhos 

objeto do presente contrato. --------------------------------------- 

Cláusula 8.ª ------------------------------------------------------- 
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(Designação do Gestor do Contrato) --------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A, 

do CCP, foi designado como gestor do contrato, …………………………, mediante 

………………………………….., do passado dia ……………………………., com a função de 

acompanhar permanentemente a execução do contrato e elaborar o 

relatório de avaliação, no final da obra. -------------------------- 

Cláusula 9.ª ------------------------------------------------------- 

(Foro Competente) -------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ----------------- 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------ 

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 

1. Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 
as expressas no contrato, no Projeto de Execução, Caderno de Encargos, 

Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

de Construção e Demolição, e na proposta que foi apresentada pelo 

segundo contratante. ----------------------------------------------- 

2. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de encargos, 
seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo contratante, 

e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos do disposto 

n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. ------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------ 

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------ 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas. ------------------------------- 

2. O procedimento por concurso público relativo ao presente contrato 
foi autorizado por …………………………………………….., do passado dia …………….. ----- 

3. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 
foi adjudicado por …………………………….., do passado dia …………………….., tendo, 

nessa data, sido aprovada a minuta do respetivo contrato. ---------- 

4. Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 
contrato. ---------------------------------------------------------- 

5. Foram apresentados pelo segundo contratante: …………………………………………. --- 
O Primeiro Contratante: _________ ---------------------------------- 

O Segundo Contratante: __________ ---------------------------------- 

Contrato n.º ……../20…….. ------------------------------------------- 

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

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

2021.02.26. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.7. IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE ZONAS DE MEDIÇÃO E CONTROLO (ZMC) / 

PONTOS DE LEITURA E CAUDAL - 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, VIPECA OBRAS Y SERVICIOS S.L. / TEPMEC, CONSTRUÇÕES, 
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LDA., no valor de 57.299,44 €, 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 

2021.02.26. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 57.299,44 

(Cinquenta e sete mil, duzentos e noventa e nove euros e quarenta e 

quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------- 

 

 

1.8. LOTEAMENTO COM ALVARÁ Nº 1/06 – FERNANDO DIAS - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº 14/DOP/2021 ------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 14/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JOSÉ MOREIRA FERNANDES E FOLHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL 

E OBRAS PÚBLICAS, no valor de 26.288,55 €, 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 

2021.02.26. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 26.288,55 

(Vinte e seis mil, duzentos e oitenta e oito euros e cinquenta e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.9. REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2.3 VIDAGO - 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, EDIBARRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., no valor de 

57.653,73 €, 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 

2021.02.26. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 57.653,73 

(Cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e três euros e setenta 

e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------- 

 

 

1.10. OBRAS COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUÍDAS NO PLANO DE 

MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

02/DOP/2021 (LOTE 1) ------------------------------------------------ 

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 14.994,90 €, 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 

2021.02.26. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 14.994,90 
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(Catorze mil, novecentos e noventa e quatro euros e noventa cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.11. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA INSTALAÇÃO 

DE CENTRO MULTIUSOS (PARU 2.13) – PRORROGAÇÃO LEGAL DO PRAZO DE 

EXECUÇÃO. ----------------------------------------------------------  

Foi presente a informação nº 102/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo como 

objeto a adjudicação da empreitada “Reabilitação do edifício do 

Cineteatro de Chaves para Instalação de Centro Multiusos (PARU 2.13)”. 

2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 22 de julho de 2019, 

o Município de Chaves adjudicou à empresa “J. da Silva Faria, Lda.”, 

a execução da referida empreitada. ---------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas no dia 23 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.657.920,99€ (Um milhão, 

seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e vinte euros e noventa 

e nove cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 400 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 27 de dezembro de 2019. -------------- 

6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada 28 de novembro de 

2019. -------------------------------------------------------------- 

7. A entidade executante vem, solicitar a prorrogação do prazo de 

execução da obra por um período de 400 dias, alegando para o efeito o 

facto das escavações arqueológicas terem terminado apenas 

recentemente, o que impediu que os trabalhos de construção não tivessem 

sido iniciados. Apresenta, juntamente com o ofício, o plano de 

trabalhos e pagamentos correspondente. ------------------------------ 

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

1 – A obra iniciou com a execução das demolições previstas, tendo sido 

seguidas do início das sondagens arqueológicas e da escavação na área 

da plateia. ---------------------------------------------------------

2 – A escavação referida no ponto anterior veio a revelar numa primeira 

fase um muro de cronologia contemporânea associado ao cine parque de 

Chaves, construído nos anos 20 do século XX. ------------------------ 

3 – Verificou-se ainda que este muro cortava, a cerca de 1,5m de 

profundidade, contextos de cronologia romana fundamentalmente na área 

mais a sul da área intervencionada, bem como um depósito homogéneo com 

a presença de materiais cerâmicos do período moderno/contemporâneo. - 

4 – Face às evidências encontradas, foi autorizada a demolição do muro 

contemporâneo e o aprofundamento da escavação tendo esta revelado mais 

estruturas de interesse. -------------------------------------------- 

5- Após a remoção dos níveis arqueológicos contemporâneos identificou-

se um longo nível de aterros sucessivos ocorridos durante o período 

moderno e baixo medieval. Com a retirada destes aterros começaram a 

surgir diversas e variadas estruturas arqueológicas (muros) de datação 

romana, que que tiveram em utilização até a ao período Alto Medieval. 

6- Entre os níveis do período Alto Medieval e Baixo imperial (Romano) 

a estratigrafia ficou mais complexa e começam a surgir mais estruturas, 

tais como uma forja de ferro e diversos depósitos associados, vários 

muros, derrubes de muros e de telhados, que tiveram que ser definidos 
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minuciosamente definidos a colherim, o que é um trabalho moroso e 

delicado. ---------------------------------------------------------- 

7- Com a escavação de alguns destes derrubes foram surgindo mais 

estruturas arqueológicas, nomeadamente muros, todos de datação romana, 

que mais uma vez tiveram que ser caraterizados e escavados até à vala 

de fundação. -------------------------------------------------------- 

8- Após conclusão da escavação da área da antiga plateia (cerca de 400 

m2), podemos concluir que foi uma escavação arqueológica morosa por 

ter uma estratigráfica complexa e longa (em que em alguns pontos chega 

a ter mais de 4 metros de profundidade), na qual foram identificados 

variados níveis arqueológicos, com diversas e variadas estruturas 

preservadas, o que provocou atrasos no início das obras propostas. -- 

9- Assim e após vários meses de escavações arqueológicas só agora é 

que o empreiteiro tem condições para iniciar a obra. ---------------- 

10 – Paralelamente, foi iniciada a obra da implantação da rede 

geotérmica o que veio a interditar o trânsito na Rua de Santo António, 

que constitui o único acesso de veículos a esta obra, impossibilitando 

a retirada de materiais sobrantes, bem como o fornecimento de novos e 

também do equipamento necessário à evolução da obra. ---------------- 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

1 – Tendo em consideração que prazo da obra terminou no dia 30 de 

janeiro e que, pelos motivos anteriormente exposto, motivos esses não 

imputáveis ao empreiteiro, não foi possível ainda dar início à mesma 

propõe-se ao executivo Municipal que aceite a prorrogação legal da 

obra solicitada, pelo prazo de 400 dias, com efeitos retroativos ao 

dia 30 de janeiro de 2021. ------------------------------------------ 

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

Chaves, Divisão de Obras Públicas, 25 de fevereiro de 2021 ---------- 

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

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.02.25. – 

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 

2021.03.01. --------------------------------------------------------

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

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

1. EMPREITADA “ECOVIA DO TÂMEGA (2ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL 

DA CICLOVIA CHAVES/VIDAGO (VALORIZAR )”. - DISPONIBILIZAÇÃO DAS 

PARCELAS DE TERRENO, LOCALIZADAS NAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE AGOSTÉM 

E NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MADALENA E SAMAIÕES, CONCELHO DE CHAVES, 

INDISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DA REFERIDA OBRA. APROVAÇÃO DO PROJETO DE 
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EXPROPRIAÇÕES. - 2ª RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE REQUERER A UTILIDADE 

PÚBLICA DA EXPROPRIAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 10º DO C.E. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 2/UCE/2021. ---------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e justificação ------------------------------------ 

1. Ao abrigo da competência que lhe está legalmente confiada nos 

termos do disposto na alínea vv), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I 

à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, e no n.º 1 do artigo 4º do Código 

das Expropriações – C. E. -, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de 

setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 56/2008, de 4 de 

setembro, o executivo camarário em sua reunião ordinária realizada no 

pretérito dia 30 de março de 2020, retificada por sua deliberação de 

31.08.2020, deliberou requerer a declaração de utilidade pública - DUP 

- para efeitos de expropriação, das parcelas de terreno indispensáveis 

à concretização da execução da obra denominada “Ecovia do Tâmega (2ª 

Fase) – Restabelecimento Integral da Ciclovia Chaves/Vidago 

(VALORIZAR)” - do Km 1+400 ao Km 4+400. ----------------------------- 

2. Na sequência de tal resolução, vieram a ser notificados da 

resolução de expropriar os aparentes proprietários das aludidas 

parcelas de terreno cujas moradas eram conhecidas, no estrito 

cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 10º do C.E.. ------------- 

3. Neste contexto, vieram Manuel José Portugal e Maria Alice dos 

Santos Antunes Portugal, reivindicar a propriedade das parcelas 16 e 

16.1, apresentando, para o efeito, os respetivos documentos 

probatórios, muito concretamente a caderneta predial rústica e a 

descrição predial do prédio, inscrito a seu favor pela apresentação 1 

de 11 de junho de 2007, da Conservatória do Registo Predial, bem como 

a correta identificação matricial e descrição do respetivo prédio, 

devendo, assim, tal situação ser retificada, para efeitos do disposto 

na alínea b),do nº1 e nº2, do Artigo 10º do Código das Expropriações. 

4. Vieram, ainda, os, aparentes, interessados identificados como 

proprietários na parcela 26, a processo, dizer que a mesma não lhe 

pertence, identificando como proprietário da mesma Joaquim Lage Bento, 

conforme consta da certidão matricial do prédio atualizada. --------- 

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

Assim, atendendo às razões de facto e de direito acima expostas e, 

muito concretamente, nos termos do termos do disposto na alínea vv), 

do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal, propor a declaração de utilidade pública, 

para efeitos de expropriação e, não sendo tal competência, susceptível 

de delegação no Presidente da Câmara, tomamos a liberdade de sugerir 

que seja adopta a seguinte estratégia procedimental: ---------------- 

a) Agendamento da presente proposta para uma próxima reunião do 

executivo camarário a fim de, ao abrigo do disposto no Artigo 10º do 

Código das Expropriações, aprovado pela Lei nº. 168/99, de 18 de 

setembro, alterado e republicado pela Lei nº 56/2008, de 4 de setembro, 

seja, nessa parte, retificada  a deliberação camarária de 30 de março 

de 2020, posteriormente rectificada por deliberação de  31 de agosto 

de 2020, a qual determinou a resolução de expropriar enquanto ato 

preparatório indispensável à obtenção da declaração de utilidade 

pública com vista à expropriação das parcelas de terreno necessárias 

à execução da obra denominada “Ecovia do Tâmega (2ª Fase) – 

Restabelecimento Integral da Ciclovia Chaves/Vidago (VALORIZAR)” - do 

Km 1+400 ao Km 4+400”, anexando-se, para o efeito novo “Mapa de 

Expropriações”, devidamente retificado, no que respeita à: ---------- 
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i) identificação das parcelas nºs 16 e 16.1, por referência aos 

interessados, passando a constar  Manuel José Portugal e Maria Alice 

dos Santos Antunes Portugal, 27 Cite de la Tress 5280 Nogente – França, 

à inscrição matricial, passando a constar o artigo rústico 6654, da 

matriz predial da freguesia de São Pedro de Agostém, concelho de Chaves 

e a descrição número 2435/20070611, na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves, mantendo-se os restantes elementos 

caracterizadores, e dando-se por reproduzidas tais alterações no 

respetivo relatório de avaliação prévia; ---------------------------- 

ii) os documentos instrutórios caderneta predial rústica e descrição 

predial do prédio objeto da expropriação parcial – parcelas nºs 16 e 

16.1, a desanexar -; ------------------------------------------------ 

iii) identificação da parcela nº 26, no que se refere à identificação 

do interessado, passando a constar Joaquim Lage Bento, Estrada 

Nacional 2, n.22-B Outeiro Jusão, 5400-575 Chaves, dando-se por 

reproduzida tal alteração, no respetivo relatório de avaliação prévia; 

b) Seguidamente, caso a presente proposta venha a merecer acolhimento 

por parte do executivo camarário, deverá, o Presidente da Câmara, em 

sede de execução de tal decisão administrativa, notificar a 

retificação à resolução de requerer a declaração da utilidade pública 

da expropriação, aos respetivos proprietários no cumprimento do 

disposto no nº 5, do citado Artigo 10º do C.E., bem como aos 

contrainteressados; ------------------------------------------------ 

c) Dispensar a audiência prévia dos contrainteressados, dado o 

carácter urgente da expropriação, nos termos do disposto na alínea a) 

do nº1, do Artigo 124º do Código do Procedimento Administrativo, 

conjugado com o Artigo 15º do C.E; ---------------------------------- 

c) Por último, e caso a presente proposta venha a merecer acolhimento 

por parte do executivo camarário, deverá ser formalizado o respetivo 

acordo de aquisição, por via do direito privado, relativamente às 

parcelas números 16 e 16.1, dado os proprietários terem, já, 

manifestado intenção, nesse sentido. -------------------------------- 

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

Chaves, 25 de fevereiro de 2021. ------------------------------------ 

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

(Paulo Silva) ------------------------------------------------------- 

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

• Mapa de Expropriações ------------------------------------------ 

• Documentos registrais:3. --------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE CONTRATOS E EXPROPRIAÇÕES, DRA. 

CRISTINA RODRIGUÊS DE 26/02/2021 ------------------------------------ 

Visto. Concordo com a estratégia procedimental perfilhada na presente 

informação/proposta. À consideração Superior. ----------------------- 

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

DE 26/02/2021 ------------------------------------------------------ 

A presente informação cumpre os requisitos legais e regulamentares 

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

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DE 26.02.2021 

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. --------------------------------------------- 
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VIII 

DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

 

1. CANDIDATURA POSEUR - 11-2020-15 (EIXO PRIORITÁRIO 3) - APROVAÇÃO 

DO ESTUDO (MEMÓRIA DESCRITIVA) E RESPECTIVOS CADERNOS DE ENCARGOS. 

INFORMAÇÃO N.º 086/DA/2021. ----------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

INTRODUÇÃO --------------------------------------------------------- 

Pretende-se implementar um conjunto de ações relativamente à Recolha 

Seletiva de Biorresíduos, visando a valorização orgânica de Resíduos, 

ações essas a realizar com recurso a cofinanciamento, a obter mediante 

candidatura a submeter no âmbito do Aviso POSEUR 11-2020-15 (Eixo 

Prioritário 3) - INVESTIMENTOS COM VISTA À RECOLHA SELETIVA E 

VALORIZAÇÃO DE BIORRESÍDUOS EM PORTUGAL CONTINENTAL. ---------------- 

Esta candidatura visa dar cumprimento aos objetivos do aviso em causa, 

dando resposta ao critério específico referido no ponto 11.3.5, quanto 

à evidência de que a operação se enquadra na estratégia e objetivos 

definidos nos instrumentos de planeamento abaixo indicados: --------- 

● PERSU 2020 - Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos -------- 

● PERSU 2020+ ---------------------------------------------------- 

● PAPERSU 2020 da RESINORTE – Plano de Ação do PERSU 2020 – Sistema 

Multimunicipal de Triagem, Recolha, Valorização e Tratamento de RSU 

do Norte Central (em revisão) --------------------------------------- 

● PAEC – Plano de Ação para a Economia Circular ------------------ 

● ENEEA 2020 – Estratégia Nacional de Educação Ambiental --------- 

FUNDAMENTAÇÃO ------------------------------------------------------ 

A população residente abrangida pela Operação estima-se em 25.775 

habitantes (16.191 alojamentos), o correspondente a cerca de 62,5% do 

total da população residente do concelho, prevendo-se a recolha 

seletiva de 15,22 toneladas de biorresíduos como resultado da operação 

(9,26 toneladas de produtores domésticos e 5,96 toneladas de 

produtores não domésticos). ----------------------------------------- 

As ações previstas na Operação a candidatar são as seguintes: ------- 

• Ação 1 – Recolha seletiva de biorresíduos ---------------------- 

• Ação 2 – Sistemas para monitorização e otimização da recolha 

seletiva de biorresíduos. ------------------------------------------- 

• Ação 3 – Sensibilização ambiental da população abrangida ------- 

Caracterização das Ações -------------------------------------------- 

Ação 1 – Recolha seletiva de biorresíduos --------------------------- 

Esta ação compreende duas medidas: ---------------------------------- 

Medida 1.1 – Aquisição de contentores coletivos --------------------- 

Esta medida visa a implementação de um serviço de recolha seletiva de 

biorresíduos privilegiando a contentorização coletiva, com a previsão 

de instalação de 400 equipamentos de deposição de 1.200 litros cujo 

acesso será garantido apenas com recurso a cartão magnético, como 

forma de potenciar uma segregação eficaz dos resíduos. -------------- 

O facto de se prever a instalação de equipamentos de deposição coletiva 

evita uma maior morosidade do serviço como seja o convencionalmente 

associado a um serviço de recolha porta-a-porta específico. --------- 

Por outro lado, esta medida visa ainda a segregação do que seja resíduo 

recolhido pelo convencional produtor doméstico e não-doméstico, facto 

este que poderá potenciar a aplicação de critérios diferenciados num 

eventual sistema PAYT ao setor não-doméstico quando comparado com 

setor doméstico ----------------------------------------------------- 
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Medida 1.2 – Aquisição de viatura de apoio ao sistema de recolha 

seletiva ----------------------------------------------------------- 

Esta medida considera a aquisição de 1 viatura ligeira para 

fiscalização do novo sistema de recolha seletiva de biorresíduos. --- 

Ação 2 – Sistemas para monitorização e otimização da recolha seletiva 

de biorresíduos ----------------------------------------------------- 

Esta ação consiste na aquisição de hardware e software necessários 

para uma gestão eficiente do novo serviço de recolha seletiva de 

biorresíduos (monitorização e otimização da operação), nomeadamente 

no setor não doméstico. --------------------------------------------- 

Face à natureza dos resíduos em causa (biorresíduos) a obtenção de 

informação sobre o histórico da recolha e enchimento de cada contentor 

(com os sistemas de leitura de RFID) permitirá um adequado planeamento 

do serviço, evitando-se situações de sobre enchimento dos contentores 

e, consequentemente, de reclamações por parte da população. --------- 

Esta ação compreende duas medidas: ---------------------------------- 

Medida 2.1 – Aquisição de sistemas de fecho e cartões --------------- 

Esta medida considera a aquisição de Sistemas de fecho e cartões para 

os 400 contentores colectivos para o setor não-doméstico. ----------- 

Medida 2.2 – Aquisição de software de gestão operacional ------------ 

Esta medida consiste na aquisição de um software de gestão operacional 

do serviço de recolha seletiva de biorresíduos no setor não-doméstico, 

que permite a georreferenciação e gestão dos equipamentos de deposição 

coletiva, registo da execução dos circuitos (distâncias, tempos de 

recolha, quantidades, etc.), gestão de eventos (danos, contaminações), 

reclamações, manutenções, etc. -------------------------------------- 

A informação gerida pelo software é, em grande medida, obtida 

automaticamente através dos sistemas de leitura de RFID. ------------ 

A implementação do sistema informático em causa é fundamental na 

operacionalização de um eventual sistema PAYT, em sede do qual os 

biorresíduos separados terão uma tarifa diferenciada. --------------- 

Trata-se de um recurso necessário à exploração das Medidas 1.1 e 2.1. 

Ação 3 – Sensibilização ambiental da população abrangida ------------ 

Para o sucesso das ações da Operação a candidatar torna-se imperativo 

sensibilizar, informar, esclarecer os munícipes de Chaves sobre o 

funcionamento do sistema, mormente sobre os novos serviços prestados, 

a fim de os motivar e consciencializar para a separação dos 

biorresíduos e as vantagens desse ato. ------------------------------ 

Para este efeito é fundamental a conceção e realização de campanhas 

de sensibilização com caráter sistemático, nas quais se explique a 

necessidade de separar e as vantagens desse procedimento. ----------- 

Esta ação compreende duas medidas: ---------------------------------- 

Medida 3.1 – Comunicação e divulgação do Projeto -------------------- 

Esta medida inclui a conceção das ações de sensibilização ambiental e 

a aquisição de meios de suporte à comunicação e divulgação do Projeto. 

Medida 3.2 – Sensibilização porta-a-porta --------------------------- 

Para a realização das campanhas de sensibilização contar-se-á com 

equipas que farão a sensibilização da população e dos estabelecimentos 

abrangidos pelo novo sistema de recolha seletiva de biorresíduos, 

promovendo-se o contacto porta-a-porta, complementado com ações de 

rua. --------------------------------------------------------------- 

Esta metodologia privilegia uma sensibilização personalizada e de 

contacto direto, por forma a divulgar estas temáticas a cada família 

e estabelecimentos das áreas abrangidas, obtendo-se de forma geral uma 

maior adesão e melhores resultados. --------------------------------- 

As ações a candidatar visam o cumprimento dos desideratos previstos 

no documento nacional que define a política, orientações e prioridades 
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a nível dos resíduos urbanos – PERSU 2020 - Plano Estratégico para os 

Resíduos Urbanos – assim como do PERSU 2020+. ----------------------- 

A concretização das ações tem como objetivo principal contribuir para 

o cumprimento das metas consignadas naquela estratégia, relativas aos 

seguintes objetivos: ------------------------------------------------ 

● Aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e da 

qualidade dos recicláveis; ------------------------------------------ 

● Redução da deposição de RU em aterro. -------------------------- 

PROPOSTA ----------------------------------------------------------- 

Para efeitos de fundamentação da candidatura em causa, torna-se 

necessário promover a aprovação do Estudo e dos Cadernos de Encargos 

que irão servir de base aos procedimentos concursais que permitirão 

dar execução às ações e medidas que fazem parte da operação a 

candidatar  ao Aviso POSEUR 11-2020-15 (Eixo Prioritário 3) - 

INVESTIMENTOS COM VISTA À RECOLHA SELECTIVA E VALORIZAÇÃO DE 

BIORRESÍDUOS EM PORTUGAL CONTINENTAL. ------------------------------- 

Face ao exposto, e tendo em conta que a submissão da candidatura é até 

ao próximo dia 23-02-2021, propõe-se ao Senhor Presidente da Câmara 

que acolha esta proposta, e profira despacho no sentido de ser seguida 

a seguinte estratégia procedimental: -------------------------------- 

1. A aprovação do Estudo, consubstanciado na Memória Descritiva 

(Anexo I), a qual descreve e fundamenta os principais objectivos da 

acção a candidatar e seu alinhamento com a estratégia sectorial, 

respondendo ao objetivos específicos do Aviso POSEUR 11-2020-15 (Eixo 

Prioritário 3), incluindo os custos associados por acção conforme 

tabela: ------------------------------------------------------------ 

Designação das componentes/Acções 

Valor 

previsível 

Componente i - Recolha seletiva de bio resíduos 239 207,32 € 

 Acção i.1 Aquisição de contentores para a recolha seletiva 227 500,00 € 

 

Acção i.2 - Aquisição de viatura de apoio ao sistema de recolha 

seletiva 11 707,32 € 

Componente ii - Sistemas para monitorização e otimização da recolha seletiva 

de bio resíduos 195 878,00 € 

 Acção ii.1 - Aquisição de sistemas de fecho e cartões RFID 186 000,00 € 

 

Acção ii.2 - Aquisição de software de gestão operacional e 

equipamentos extra 9 878,00 € 

Componente ii - Sensibilização ambiental da população abrangida 40 450,00 € 

 Acção ii.1 - Comunicação e divulgação do Projeto 33 450,00 € 

 Acção ii.2 - Sensibilização porta-a-porta 7 000,00 € 

 

2. A aprovação dos Cadernos de Encargos referentes a todas as ações 

previstas no Estudo consubstanciado na referida memória descritiva, 

os quais se discriminam na tabela seguinte. ------------------------- 

 

Designação das componentes/Acções a) 

Caderno de 

Encargos 

Componente i - Recolha seletiva de biorresíduos  

 

Acção i.2 - Aquisição de viatura de apoio ao sistema de recolha 

seletiva Anexo II 

Componente ii - Sensibilização ambiental da população abrangida  
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 Acção ii.1 - Comunicação e divulgação do Projeto Anexo III 

 Acção ii.2 - Sensibilização porta-a-porta Anexo III 

Componente ii - Sistemas para monitorização e otimização da recolha seletiva 

de biorresíduos  

 Acção ii.1 - Aquisição de sistemas de fecho e cartões RFID Anexo IV 

 

Acção ii.2 - Aquisição de software de gestão operacional e 

equipamentos extra Anexo IV 

Componente i - Recolha seletiva de biorresíduos  

 Acção i.1 Aquisição de contentores para a recolha seletiva Anexo IV 

 

3. Posteriormente, a submissão desta informação à Câmara Municipal, 

para ratificação da decisão administrativa, nos termos do disposto no 

artigo nº 164º do CPA. ---------------------------------------------- 

4. Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento da decisão que vier 

a ser tomada sobre o presente assunto à Divisão de Ambiente e à Divisão 

de Desenvolvimento Económico. --------------------------------------- 

Em anexo; ----------------------------------------------------------- 

Memória descritiva (Anexo I); --------------------------------------- 

Caderno de encargos - Comercial de 2 Lugares VAN com porta lateral 

deslizante de acesso ao compartimento de carga (Anexo II); ---------- 

Caderno de encargos - Contratação de serviços para a realização 

“Campanha de Sensibilização para a recolha de Biorresíduos, no 

Município de de Chaves” (Anexo III); -------------------------------- 

Caderno de encargos - Aquisição de 400 Contentores para recolha 

selectiva com sistema de fecho e cartões RFID (Anexo IV). ----------- 

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

Chaves, 18 de Fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

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

Carlos Delmar Fernandes --------------------------------------------- 

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

2021.02.18. --------------------------------------------------------

Aprovo a proposta infra, nos termos e com os fundamentos vertidos na 

mesma. Proceda-se conforme preconizado na mesma. -------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 18.02.2021. ------------ 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 
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2.1. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021 – 1ª A 4ª - REGRA 

DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL NAS MODIFICAÇÕES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

6/DGF/2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

Considerando, o art.º 40º da Lei n.º 73/2013, de 3/set (RFALEI) 1, sob 

a epígrafe “Equilíbrio orçamental”, prevê-se o seguinte: ------------ 

1.  Os orçamentos das entidades do setor local prevêem as receitas 

necessárias para cobrir todas as despesas.  ------------------------- 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a receita corrente 

bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida 

das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos. ----- 

3.  O resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente deduzido 

das amortizações pode registar, em determinado ano, um valor negativo 

inferior a 5% das receitas correntes totais, o qual é obrigatoriamente 

compensado no exercício seguinte. ----------------------------------- 

4. Para efeitos do disposto no n.º 2, considera-se amortizações 

médias de empréstimos de médio e longo prazos o montante corresponde 

à divisão do capital contraído pelo número de anos do contrato, 

independente do seu pagamento efetivo. ------------------------------ 

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

Considerando, que, independentemente da terminologia adotada nas 

normas citadas, o cumprimento da referida regra de equilíbrio 

orçamental deve ser garantido, relativamente a cada ano económico, nos 

momentos seguintes: ------------------------------------------------- 

1 - No momento da elaboração do orçamento, em mapa (com um conteúdo 

que permita aferir a situação em termos da regra de equilíbrio – cfr. 

infra) a integrar o documento previsto no artigo 46.º, nº1, al. a), 

do RFALEI; ---------------------------------------------------------- 

2 - Quando da elaboração de eventuais modificações, em mapa específico 

(com um conteúdo idêntico ao referido anteriormente) que deve 

acompanhar e integrar a respetiva proposta apresentada, no caso, o 

Presidente da Câmara, com competências delegadas, para aprovação; --- 

3 - Ao nível da execução orçamental, em mapa (com um conteúdo idêntico 

ao referido anteriormente) a incluir no relatório de gestão que integra 

os documentos de prestação de contas.  ------------------------------ 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto, a seguir se traduz em quadro de monitorização, do 

aludido art.º 40º, o cumprimento de tal regra à data atual. --------- 

a) Aquando da Elaboração/aprovação orçamento inicial – 2021: ------ 

Valor Validação

31.363.287,04 €   

25.152.874,63 €   

2.623.001,08 €     

31.363.287,04 €   

25.152.874,63 €   

6.210.412,41 €     

2.465.046,57 €     

3.745.365,84 €     

31.363.287,04 €   

1.568.164,35 €     

Total das receitas correntes totais (6)

5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5%

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2020
Situação de 

Cumprimento

Apuramento do saldo corrente

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2020

Situação de 

Cumprimento

Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)

Amortizações previstas (4)

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) - (4)

REGRAS ORÇAMENTAIS - ARTº 40

Saldo Corrente (3) = (1) - (2)

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2020

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2020
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b) Em cada modificação orçamental/execução periódica: ------------- 

 

Chaves, 17 de fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

A Chefe de Divisão, ------------------------------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Anexo: Mapas das Modificações aos Documentos Previsionais 2021 – 1ª a 

4ª ----------------------------------------------------------------- 

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

2021.02.17. --------------------------------------------------------

Visto. À Reunião do Executivo para apreciação. ---------------------- 

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

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

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

 

 

2.2. AQUISIÇÃO DE TERRENO EM VISTA À AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA 

FREGUESIA DE SANTO ESTEVÃO, CONCELHO DE CHAVES. PROPOSTA 23/GAPV/2021.  

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1 – Constituem atribuições das autarquias locais a promoção e a 

salvaguarda dos interesses próprios das populações respetivas, 

conforme dispõe o artigo 2º do Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, que veio estabelecer o regime jurídico das autarquias 

locais, aprovar o estatuto das entidades intermunicipais, estabelecer 

o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprovar o 

regime jurídico do associativismo autárquico, diploma legal que 

revogou, parcialmente, o regime jurídico anterior. ------------------ 

2 – Nos termos do disposto no Artigo 23º, do citado diploma legal, 

constituem atribuições do município a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, em articulação com as 

freguesias, dispondo os municípios nos termos do nº2, do mesmo 

normativo legal, de atribuições, entre outras, nos domínios do 

equipamento rural e urbano – cfr. alínea a) -. ---------------------- 

Valor Validação

37 189 602,27 €        

2 056 015,09 €          

2 502 321,22 €          

37 189 602,27 €        

2 056 015,09 €          

35 133 587,18 €        

2 322 378,38 €          

32 811 208,80 €        

37 189 602,27 €        

1 859 480,11 €          

12/02/2021

REGRAS ORÇAMENTAIS - ARTº 40

Total das receitas correntes totais (6)

5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5%

(2) valor das despesas correntes brutas pagas
Situação de 

Cumprimento

Apuramento do saldo corrente

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2021 + saldo da gerência anterior (para cobertura despesas correntes)

Situação de 

Cumprimento

Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)

Amortizações previstas (4)

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) - (4)

Saldo Corrente (3) = (1) - (2)

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2021 + saldo 

da gerência anterior (para cobertura despesas correntes)

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

(2) valor das despesas correntes brutas pagas
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3 – A junta de freguesia de Santo Estevão, em sede de atendimento aos 

Presidentes das juntas de freguesia do concelho, transmitiu a este 

município a necessidade, extrema, de proceder à ampliação do cemitério 

daquela freguesia, cuja capacidade para enterramentos se encontra, 

praticamente, esgotada, situação que veio a ser agravada pela taxa de 

letalidade da doença Covid-19. ------------------------------------- 

4 – A obra de ampliação do cemitério paroquial que a junta de freguesia 

de Santo Estevão pretende levar a cabo, trata-se, inquestionavelmente, 

de uma obra necessária e de interesse público, visando, precisamente, 

ampliar a capacidade de resposta para novos enterramentos, bem como 

ir ao encontro dos legítimos anseios das gentes da freguesia em 

adquirir, mediante o regime de concessão de uso privativo, aquela que 

será a sua última morada. ------------------------------------------ 

5 – Para a conquista de tal desiderato, será necessário adquirir uma 

parcela de terreno contígua ao atual cemitério, com a área de 

2.735,00m2, a desanexar do prédio rústico, sito em Bista, freguesia 

de Santo Estevâo, concelho de Chaves, com a área registada de 

9.800,00m2, inscrito na matriz predial sob o artigo 1353. ---------- 

6 – Tratando-se de uma aquisição que se destina a viabilizar a execução 

de uma obra pública, cuja execução e projeto é da responsabilidade 

daquela autarquia local, deve ser desencadeado o respetivo 

procedimento pré-expropriativo, sendo certo que a junta de freguesia 

de Santo Estevão, não é legalmente competente, para a tomada da 

resolução de  requerer a declaração de utilidade pública da 

expropriação, da dita parcela adjacente ao cemitério e a afetar à 

ampliação, em causa, sendo tal competência exclusiva da câmara 

municipal, em conformidade com o disposto na alínea vv), do nº 1, do 

artigo 33º, do Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores 

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

7 - Foi neste contexto que, tendo sido identificada a referida parcela, 

confinante com o aludido cemitério paroquial, a desanexar do prédio 

rústico inscrito sob o artigo 1353, na respetiva matriz cadastral da 

freguesia de Santo Estevão, propriedade dos herdeiros de João Batista, 

cuja caderneta predial rústica se anexa sob o nº 1, tendo sido 

promovida a respetiva avaliação prévia, para efeitos do disposto no 

Artigo 10º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei nº. 168/99, 

de 18 de setembro, alterado e republicado pela Lei nº 56/2008, de 4 

de setembro, tendo o perito oficial, Sr. Engº Alvim Marinho, avaliado 

a parcela em €16 903,00, documento que se anexa sob o nº 2. -------- 

8 – Assim, em sede de contactos pré-negociais, institucionalmente 

entabulados, junto do  cabeça de casal da herança de João Batista,  

Fernando António Morais Batista, a fim de aferir da disponibilidade 

para alienar a referida parcela, veio o  interessado, através de carta 

com o registo GAP/2021; DAG, E,G,232 de 07-01-2021, nos serviços 

municipais, dar conhecimento da disponibilidade dos herdeiros para 

venderem aquele bem imóvel pelo valor de €25 000,00 (vinte e cinco mil 

euros), em virtude da avaliação prévia ter desconsiderado a existência 

de algumas benfeitorias, bem como as despesas inerentes à desanexação. 

9 - Face a tal contraproposta, foi a mesma submetida a parecer do 

referido perito oficial, documento que se anexa sob o nº 3, o qual se 

pronunciou favoravelmente à obtenção do acordo, atento o interesse 

público em causa, e tendo por base a diferença de valores em 

consideração e os encargos associados a um processo de expropriação 

litigiosa, entre os quais há a considerar os honorários dos peritos, 

com a vistoria ad perpetuam rei memoriam, a arbitragem, a peritagem e 

as despesas judiciais associadas, acrescido da sua demora, num 

processo que se requer urgentíssimo. -------------------------------  
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10 - Os encargos com a aquisição da aludida parcela, no valor de €25 

000,00, têm previsão nos instrumentos de gestão financeira em vigor 

no Município para o corrente ano com o código 07.01.01 2006 I 6, do 

PPI, encontrando-se tal verba assegurada mediante o compromisso com o 

nº 2021/440, extraído do sistema informático de apoio à execução 

orçamental, documento que se anexa sob o nº 4. --------------------- 

11 – Estão, assim, reunidos os elementos fundamentadores, 

anteriormente evidenciados, indissociáveis não só, da determinação do 

interesse público que está na génese da concretização do projeto/obra 

pública em questão, mas também da identificação do bem imóvel a 

adquirir, indispensável à prossecução de tal objetivo., e respetivos 

interessados, melhor identificados no “Mapa da Expropriação”, em 

anexo, sob o nº 5. ------------------------------------------------- 

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

Em coerência com as razões acima invocadas e ao abrigo das competências 

materiais cometidas ao órgão executivo municipal, em conformidade com 

o disposto, sobre a matéria, na alínea vv) do nº1 do Artigo 33º, 

conjugado com a alínea a), do nº2, do Artigo 23º, todos do Anexo I à 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e ulteriores alterações, tomo a 

liberdade de sugerir ao executivo camarário a aprovação da seguinte 

proposta: ---------------------------------------------------------- 

a) Ao abrigo do disposto no Artigo 10º do Código das Expropriações, 

aprovado pela Lei nº. 168/99, de 18 de setembro alterado e republicado 

pela Lei nº 56/2008, de 4 de setembro, seja adotada resolução de 

expropriar enquanto ato pré-expropriativo indispensável à obtenção da 

declaração de utilidade pública, com vista à aquisição da parcela de 

terreno necessária à execução da de ampliação do cemitério paroquial 

de Santo Estevão, sendo certo que tudo indica que a aquisição será 

conquistada pela via do direito privado; --------------------------- 

b) Que, para o efeito, sejam aprovados todos os documentos que dão 

suporte fundamentador a tal resolução, particularmente, o “Mapa de 

Expropriação”, e o respetivo relatório de avaliação prévia, da parcela 

de terreno em causa e respetivo parecer, produzidos pelo perito da 

lista oficial, Engº Alvim Marinho, contendo, em síntese, tais 

documentos, os elementos relativos à identificação do bem a 

expropriar, o correspondente proprietário e ainda a estimativa do 

encargo a suportar com a aquisição, e a previsão no respetivo 

Instrumento de Gestão Territorial, para a parcela em causa; -------- 

c) Por último, caso a presente proposta venha a merecer acolhimento 

por parte do executivo camarário, deverá, o Presidente da Câmara, em 

sede de execução de tal decisão, notificar da adoção da presente 

resolução o cabeça de casal da herança de João Batista, Fernando 

António Morais Batista, no cumprimento do disposto no nº. 5, do citado 

artigo 10º, notificação que deverá incluir a proposta de aquisição, 

por via do direito privado, da aludida parcela, tendo por referência 

o valor da contraproposta pré-negocial, no montante de €25.000,00 

(vinte e cinco mil euros), sancionado no relatório de avaliação prévia 

e posterior parecer – nº. 2, do artigo 11, do C.E. ----------------- 

Chaves, 26 de fevereiro de 2021. ----------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro ----------------- 

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

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 
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XII 

DIVERSOS 

 

 

1. ANÁLISE DO 5º RELATÓRIO SEMESTRAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE 

INVESTIMENTO “HOTEL SANTA TIRA WELLNESS & SPA INSTITUTE” CLASSIFICADO 

COMO PIM - - INFORMAÇÃO Nº12/DDE/2021, DA ENGª CLÁUDIA FERREIRA, DE 

12.02.2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTO--------------------------------------- 

1. A sociedade Solar Investment Imobiliária, Lda., NIPC 514 567 520, 
na qualidade de promotora do projeto de investimento “Hotel Santa Tira 

Wellness & SPA Institute”18, classificado como Projeto de Interesse 

Municipal (PIM), veio, através de correio eletrónico datado de 

27/01/2021, apresentar informação semestral relativa à execução do 

referido projeto de investimento, em conformidade com o disposto na 

alínea c), da Cláusula 5.ª do Contrato de Concessão de Benefícios 

Tributários Municipais (CCBTM), outorgado em 24/07/2018. -----------  

2. A referida informação semestral foi objeto de apreciação na reunião 
da Comissão Técnica de Análise, Acompanhamento e Fiscalização de 

Projetos de Interesse Municipal (CTAAF – PIM)19, ocorrida no dia 

09/02/2021. -------------------------------------------------------- 

3. Com esta informação pretende-se: --------------------------------- 
(i) Levar ao conhecimento do Executivo Municipal o 5º relatório 

semestral de acompanhamento da execução do projeto de interesse 

municipal, o qual se anexa, e aqui se dá por reproduzido para todos 

os efeitos legais; ------------------------------------------------- 

(ii) Propor que seja acolhida a proposta de deliberação que o mesmo 
relatório preconiza, e aqui se dá igualmente por reproduzida para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO --------------------------------  

1. Na qualidade de relatora da CTAAF-PIM cumpre-me sugerir que seja 

submetida à consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, a seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 
ordinária do Executivo Municipal, com vista a ser adotada deliberação, 

nos termos preconizados no Relatório produzido pela CTAAF-PIM, que 

segue em anexo; ---------------------------------------------------- 

1.2. Caso haja deliberação nos termos preconizados, para cumprimento 
do estabelecido no artigo 12º (Monitorização das condições de 

celebração e execução do contrato) do Regulamento de Projetos de 

Interesse Municipal (RPIM), recomenda-se que a presente informação, o 

relatório elaborado pela CTAAF-PIM, bem como a deliberação de Câmara 

referida na alínea anterior sejam submetidos a apreciação da 

Assembleia Municipal, na próxima sessão daquele órgão deliberativo, 

                                                           
18 O projeto de investimento inicialmente designado de “Solar Thermal 

Institute” encontra-se em fase de renegociação contratual, carecendo 

unicamente da formalização da adenda ao Contrato para que contemple 

as alterações aprovadas por deliberação do órgão executivo em reunião 

camarária do dia 07/12/2020, relativas à sua designação e às metas 

contratualizadas. --------------------------------------------------  
19 Comissão criada na sequência da deliberação do órgão executivo 

camarário do passado dia 15/04/2016, sob a Informação/Proposta 

Nº80/DSC/2016 de 6/04/20016. ---------------------------------------- 
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dando-se cumprimento ao estabelecido no nº 3 do artigo 13º do 

mencionado RPIM. ---------------------------------------------------- 

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

Em Anexo: 5º Relatório semestral de acompanhamento da execução do 

projeto de investimento e respetivos anexos. ------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 12.02.2021: ----

- A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância.-

- Na qualidade de Gestor do Processos das candidaturas PIM, e tendo 

por base a presente informação técnica e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, que profira despacho de 

submeter a presente informação/proposta a reunião do Executivo 

Municipal para deliberação em conformidade com o preconizado na 

proposta. ---------------------------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, -------------- 

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

2021.02.16. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta 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. COMUNICAÇÃO DE DESISTENCIA DE LUGAR Nº. E47 DO TERRADO DA FEIRA 

SEMANAL DE CHAVES - REQUERENTE: AMÂNDIO RODRIGUES VERGUEIRA - MORADA: 

LIMÃOS, SÃO JULIÃO DE MONTENEGRO 5400-752 CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 

10/DAIRE/2021, DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 17/02/2021. -- 

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 Amândio Rodrigues Vergueira, contribuinte fiscal n. º 

181371405, registada nos serviços de expediente geral desta Autarquia, 

sob o n. º 1999, em 15.02.2021, relacionado com a desistência do lugar 

E47 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 E47 da Feira Semanal de Chaves, cujo titular atual 

é Amândio Rodrigues Vergueira. -------------------------------------- 

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 15 fevereiro de 2021, pelo que se considera tomar 

efeito a partir do mês de fevereiro; ------------------------------- 
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(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 – E47, 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 – 

E47, 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 22/02/2021----- 

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 a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se a 

informação à consideração da Senhora Vereador Paula Chaves, para que 

a mesma profira despacho no sentido de reconhecer a comunicação de 

desistência do lugar n. º E47, 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 114.º do CPA. ----------------------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora responsável do Pelouro Mercados e 

Feiras ------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 23/02/2021 --------–-- 

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. TRANSMISSÃO DO DIREITO DE TITULARIDADE DAS BANCAS Nº. 35/36 - 

REQUERENTE: INÊS DA FONTE LEONEL TEIXEIRA - MORADA: BAIRRO FUNDO DE 

FOMENTO DOS FORTES - BLOCO “J”, Nº.2, 1º, SANTA MARIA MAIOR - 5400-

287 - CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 11/DAIRE/2021, DO TECNICO SUPERIOR, 

ALEXANDRE SIMÃO DE 18/02/2021. -------------------------------------- 

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 formulado 

pela requerente, Inês da Fonte Leonel Teixeira, no pretérito dia 15 

de fevereiro, com o número de expediente geral 2001, relacionado com 

o pedido de autorização de alteração de titularidade das bancas n. º 
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35/36, para Alberto dos Anjos Teixeira, seu marido, com o contribuinte 

nº. 167922122, com a mesma morada. ---------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. A transmissão do direito de ocupação dos espaços de venda do 

Mercado Municipal de Chaves pode ser autorizada, pelo órgão executivo 

camarário, conforme alínea d) do n. º 2 do artigo 12.º Regulamento do 

Mercado Local de Produtores de Chaves, por motivos ponderosos e 

devidamente justificados. ------------------------------------------ 

2.2. O atual titular do direito de ocupação, Inês da Fonte Leonel 

Teixeira, vem através do requerimento, ora em análise, informar que 

solicita a transmissão do direito de ocupação das bancas nº.35/36 do 

Mercado Municipal de Chaves, por o exercício da atividade se encontrar 

em nome do seu marido, Alberto dos Anjos Teixeira. ------------------ 

2.3. Conforme n. º 3 do 12.º Regulamento do Mercado Local de Produtores 

de Chaves, a transmissão do direito de ocupação deve ser acompanhada, 

para além do requerimento fundamentado do seu titular, de documentos 

comprovativos dos factos invocados, pelo que a requerente junta: ---- 

(i)       Cartão de cidadão; -------------------------------------- 

(ii)       Comprovativo de início de atividade, emitido pelo portal 

das finanças, com inscrição no CAE 01130 – Cultura de produtos 

hortícolas, raízes e tubérculos; CAE 47810 – Comércio a retalho em 

bancas, feiras unidades móveis venda de produtos alimentares, bebidas 

e tabaco; ----------------------------------------------------------- 

(iii) Comprovativos de situação regularizada perante a Administração 

Fiscal e a Segurança Social; ---------------------------------------- 

(iv) Parcelário Agrícola, (P3). ------------------------------------ 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. O pedido formulado consubstancia o pedido de transmissão do 

direito de ocupação das bancas n. º 35/36, do Mercado Municipal de 

Chaves, cujo titular atual é Inês da Fonte Leonel Teixeira. -------- 

3.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) A requerente apresenta motivos relevantes que justificam 

devidamente o pedido de autorização de alteração de titularidade das 

bancas n. º 35/36, do Mercado Municipal de Chaves, através dos 

documentos que anexa, a favor de Alberto dos Anjos Teixeira. ------- 

(ii) O interessado na transmissão do direito de ocupação, que 

apresenta documento comprovativo do cumprimento das disposições legais 

aplicáveis para o exercício da atividade, tem vindo a exercer a 

atividade, em nome da titular, cumprindo com todas as obrigações 

decorrentes da ocupação das bancas; --------------------------------- 

(iii) Conforme n. º 4 do artigo 12.º Regulamento do Mercado Local de 

Produtores de Chaves, o novo titular, caso se venha a deferir a 

pretensão, mantem os direitos e as obrigações da primitiva ocupação.  

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 

decisão administrativa, consubstanciada no deferimento da pretensão;  

4.2. Alcançado tal desiderato, deverão os interessados ser 

notificados, nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da decisão 

que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação, 

consubstanciado no deferimento do pedido de transmissão do direito de 

ocupação das bancas n. º 35/36, do Mercado Municipal de Chaves, de 

Inês da Fonte Leonel Teixeira para Alberto dos Anjos Teixeira. ------ 
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4.3. Por último, deverá ser atualizada a informação de cadastro das 

bancas n. º 35/36, do Mercado Municipal 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 22/02/2021----- 

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 a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se a 

informação à consideração da Senhora Vereador Paula Chaves, para que 

a mesmo profira despacho no sentido de reconhecer a transmissão da 

titularidade das bancas nº.35/36, nos termos formalizados. ---------- 

3- Caso venha a ser decidido em conformidade com o preconizado, os 

serviços devem promover a notificação do interessado nos termos 

previstos no artigo 114.º do CPA. ----------------------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora responsável do Pelouro Mercados e 

Feiras ------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 23/02/2021 ---------–- 

Concordo com o parecer técnico, 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. --------------------------------------------- 

 

 

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

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


