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Nº06 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 18 de março de 

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

Aos dezoito 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,  Sr. Arq. Carlos Augusto Castanheira 

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

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

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

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze 

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

elaborada e datada de quinze 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, alterada pela Lei n.º 1-A/2021, de 13 de janeiro. ------ 

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

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

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

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

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

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

Sra. Dra. Maria Manuela Pereira Tender. ----------------------------- 

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

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

tendo começado por cumprimentar os membros do órgão executivo 

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

Seguidamente, o Presidente da Câmara deu conhecimento, ao Executivo 

Municipal, dos seguintes assuntos relacionados com a atividade 

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

a) “Câmara investe 280 mil euros na limpeza urbana e reforça equipas 

de trabalho” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno 

Vaz, deu nota que continua a melhorar o padrão de limpeza urbana, 

através da modernização e reforço dos respetivos serviços, ao mesmo 

tempo que se economizam custos. É com este objetivo que o Município 

continua a investir significativamente nos serviços de limpeza urbana, 

com a aquisição de novos equipamentos e reforço das equipas de 

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

Nos últimos três anos, a autarquia adquiriu seis novos equipamentos 

de limpeza urbana - maioritariamente elétricos -, num investimento 

global de cerca de 280 mil euros. Estas máquinas, devido às suas 
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dimensões e características, permitem efetuar recolhas de lixo de 

forma célere, aumentando com grande qualidade e eficiência a limpeza 

de ruas. ------------------------------------------------------------ 

As equipas de trabalho também têm vindo a ser reforçadas, quer com a 

mobilização de funcionários de outros serviços para a Divisão de 

Ambiente, quer com a contratação de novos colaboradores, constituindo, 

assim, um importante reforço para a manutenção da limpeza urbana. --- 

Apesar do elevado investimento por parte do município flaviense, 

continua a ser fundamental a colaboração dos munícipes na manutenção 

da limpeza do concelho, através de comportamentos “amigos” do ambiente 

e da correta deposição de resíduos sólidos urbanos nos contentores 

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

Sobre o presente assunto, aproveitou a oportunidade para dar nota que 

aguarda a concretização da melhoria na qualidade da recolha dos 

resíduos sólidos urbanos, uma vez que o novo contrato exarado em 2020, 

e que se encontrava pendente no Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, na sequência de uma impugnação, que teve como consequência 

imediata a suspensão do respetivo procedimento, obteve, na última 

semana, uma decisão favorável, tendo ainda conhecimento que a empresa 

que impugnou o procedimento não terá recorrido da respetiva decisão. 

Nesse sentido, aguardar-se decisão definitiva, para que se possa 

retomar o procedimento de obtenção de visto prévio que se encontrava 

suspenso no Tribunal de Contas. ------------------------------------- 

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

apresentou uma nota de congratulação à jovem bailarina Núbia Veiga, 

aluna da Ent`Artes Escola de Dança de Chaves, pela conquista do 

terceiro lugar obtido em dueto com Ana Margarida Costeira, na categoria 

“Modern Duets”, no Festival de Dança Internacional TANZOLYMP, 

realizado em Berlim. ------------------------------------------------ 

Este festival, que decorreu entre 18 e 23 de fevereiro, realiza-se 

anualmente e permite aos participantes conhecerem outros jovens de 

todo o mundo em master classes, seminários e competições. ----------- 

c) “Reflorestação no Concelho de Chaves já se encontra em execução“- 

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

que o Município procedeu à assinatura dos Protocolos de Cooperação com 

os Gestores dos Terrenos Baldios de Anelhe, Souto Velho, Arcossó, 

Vilarinho das Paranheiras e Rebordondo, para a reflorestação prevista, 

ao abrigo do Quadro de Medidas Compensatórias decorrentes do Projeto 

do Sistema Electroprodutor do Tâmega. ------------------------------- 

Para minimizar os impactos negativos decorrentes da construção das 

barragens do Sistema Electroprodutor do Tâmega, a autarquia flaviense 

avança com a reflorestação de 99 hectares, a executar em parcelas 

municipais, como a Quinta do Rebentão e Quinta da Freixeda, bem como 

em baldios das localidades de Arcossó, Souto Velho, Vilarinho das 

Paranheiras, Anelhe e Rebordondo. ----------------------------------- 

Dada a maior proximidade das entidades gestoras dos Baldios ao 

território em causa, entendeu o executivo municipal que a execução das 

intervenções nestas áreas deveria ser desenvolvida diretamente pelas 

mesmas, através da definição dos termos e condições relativos à sua 

operacionalização e respetiva comparticipação financeira. ----------- 

O conjunto de intervenções terá um custo total de cerca de 730 mil 

euros, assumidos pela empresa Iberbrola Generación S.A.U, com execução 

prevista até 2023. Os trabalhos preveem também ações de manutenção, a 

executar posteriormente, conforme as necessidades registadas nas 

parcelas intervencionadas. ------------------------------------------ 

Serão plantadas cerca de 60 mil árvores, espécies autóctones, das 

quais se destacam o carvalho-negral, o sobreiro, a cerejeira-brava, o 
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plátano-bastardo, o carvalho alvarinho, o medronheiro, bem como a 

bétula. No que se refere às intervenções nas áreas de pinheiro, estas 

visam realizar ações de limpeza e desbaste e desramação dos povoamentos 

existentes. -------------------------------------------------------- 

Das ações previstas realçam-se as relacionadas com a melhoria da 

biodiversidade em massas florestais de regeneração de pinheiro, a 

plantação de folhosas de espécies autóctones e a recuperação das 

florestas de ribeira e melhoria da conectividade longitudinal dos 

cursos fluviais. ---------------------------------------------------- 

d) “Obra de reabilitação exterior da Igreja de Nossa Senhora da 

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

Vaz, deu nota que teve início a obra de reabilitação exterior da Igreja 

de Nossa Senhora da Azinheira, na Freguesia de Outeiro Seco, no âmbito 

de um Protocolo celebrado entre a Fundação Iberdrola, Direção Regional 

de Cultura do Norte e Município de Chaves. -------------------------- 

Com um prazo de execução de três meses, a obra foi entregue à empresa 

“Reabitarte - Reabilitação, Restauro e Conservação” e contempla, de 

forma simplificada, trabalhos de substituição integral da cobertura, 

incluindo o reforço estrutural da mesma, a substituição de rufos e 

caleiras, a limpeza e tratamento das alvenarias exteriores, bem como 

de elementos decorativos, o restauro de portas, vitrais e gradeamentos 

de proteção, assim como a drenagem periférica em toda a zona envolvente 

da Igreja, classificada como Imóvel de Interesse Público (IIP) e 

propriedade do Estado Português. ------------------------------------ 

Orçada em 75 mil euros, a intervenção será financiada pela Iberdrola, 

no âmbito do referido Protocolo de Financiamento da reformulação da 

Medida de Minimização da Declaração de Impacte Ambiental do Sistema 

Electroprodutor do Tâmega, que visa essencialmente a valorização de 

património cultural existente no concelho, por forma a compensação de 

perdas associadas ao Projeto. --------------------------------------- 

e) “Limpeza e higienização dos reservatórios de abastecimento de água 

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

Vaz, deu nota que a empresa Águas do Norte, SA encontra-se a executar 

o plano de limpeza e higienização dos reservatórios de abastecimento 

de água localizados no concelho. A segurança da água abastecida para 

consumo humano constitui uma preocupação central na atividade 

desenvolvida pela Águas do Norte, S.A, no âmbito do Sistema 

Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte de 

Portugal. ---------------------------------------------------------- 

Desta forma, a respetiva intervenção encontra-se em curso desde os 

dias 15 até ao dia 25 de março, sendo que, durante este período, se 

possa proceder à interrupção temporário do fornecimento de água à 

população servida pelos reservatórios a seguir indicados: ----------- 

• 15 de março | Reservatórios de Casas dos Montes, localizado na 

Freguesia de Santa Maria Maior; ------------------------------------- 

• 15 de março | Reservatório de Curalha, localizado na Freguesia de 

Curalha; ----------------------------------------------------------- 

• 16 de março | Reservatório da Abobeleira, localizado na Freguesia 

de Vale de Anta; ---------------------------------------------------- 

• 17 de março | Reservatório de Lamalonga, localizado na Freguesia de 

Vidago, Arcossó, Selhariz, Vilarinho das Paranheiras; --------------- 

• 17 de março | Reservatório de Vila Verde da Raia, localizado na 

Freguesia de Vila Verde da Raia; ------------------------------------ 

• 18 de março | Reservatório de Santo António de Monforte, localizado 

na Freguesia de Santo António Monforte; ----------------------------- 

• 22 de março | Reservatório de Loivos, localizado na Freguesia de 

Loivos e Póvoa de Agrações; ----------------------------------------- 
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• 23 de março | Reservatório de Vila Nova de Veiga, localizado na 

Freguesia de São Pedro de Agostém. ---------------------------------- 

• 24 de março | Reservatório de Arcossó, localizado na Freguesia de 

Vidago, Arcossó, Selhariz, Vilarinho das Paranheiras; --------------- 

• 24 de março | Reservatório de Vilarinho das Paranheiras, localizado 

na Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz, Vilarinho das Paranheiras; 

• 25 de março | Reservatório de Vilela do Tâmega, localizado na 

freguesia de Vilela do Tâmega. -------------------------------------- 

f) “Obras de requalificação de arruamentos em fase de conclusão vão 

ser alvo de retificação pela entidade executante“- Sobre este assunto, 

o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que já se encontram 

em fase de conclusão as obras de requalificação dos arruamentos da Rua 

Reis Ventura, Av. Luís Chaves, Rua de Santo Amaro e Ruas Portas do 

Anjo, Alferes João Batista, Cruzeiro, Viscondessa do Rosário e Fonte 

do Leite, carecendo as mesmas de reparação nas camadas betuminosas por 

não apresentarem as características necessárias à qualidade da 

circulação rodoviária. ---------------------------------------------- 

Por se encontrarem, ainda, no período da garantia, as ruas 

intervencionadas serão alvo de retificação das situações anómalas 

identificadas, sendo da responsabilidade da entidade executante os 

trabalhos adicionais, a executar logo que as condições atmosféricas o 

permitam. ---------------------------------------------------------- 

A melhoria das acessibilidades rodoviárias e pedonais têm sido uma 

prioridade deste executivo, pelo que a autarquia fará uso da garantia 

para que sejam repostas as condições de segurança e de circulação 

previstas nas empreitadas. ------------------------------------------ 

As obras em causa devem assegurar o contratualizado. Trata-se de um 

forte investimento na reabilitação de toda a rede viária da cidade que 

assegurará, por um lado, maior fluidez, desenvolvimento e segurança 

na circulação, e por outro, permite elevar a qualidade de vida nas 

zonas residenciais e núcleos urbanos. ------------------------------- 

A nível de mobilidade, destaque ainda para a requalificação e 

construção de novos acessos pedonais, mais confortáveis e seguros. -- 

g) “37 mil euros para ajudar estudantes do Ensino Superior“- Sobre 

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

já se encontra em pagamento a edição de 2020/2021 do programa municipal 

de comparticipação de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, um 

projeto direcionado para estudantes com menores recursos económicos e 

bom aproveitamento escolar, residentes no concelho de Chaves, que tem 

como objetivo a minimização do esforço das famílias na área da 

educação. ---------------------------------------------------------- 

No presente ano letivo foram consideradas elegíveis as candidaturas 

de 25 bolsas para alunos que estudam fora do concelho e 6 bolsas para 

alunos que estudam no concelho, numa comparticipação global de cerca 

de 37 mil euros. Os apoios financeiros prestados pela autarquia vão 

até aos 200 euros mensais por aluno. -------------------------------- 

O Município de Chaves tem vindo a apoiar o prosseguimento de estudos 

superiores com o objetivo de colaborar na formação de quadros técnicos 

superiores locais, contribuindo desta forma para um maior e mais 

equilibrado desenvolvimento social, económico e cultural da região. - 

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

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

um período em que todos os dias tínhamos notícias preocupantes 

relacionadas com a evolução, da “Covid19” em Portugal, nestas últimas 

semanas, tem-se registado uma evolução epidemiológica, muito positiva, 

quer a nível nacional quer a nível do Concelho de Chaves, que de acordo 

com a informação mais atualizada, constante do Boletim epidemiológico  



                                                                F. 201 

                                                                  _____________________ 

 
elaborado pelo “ACES do Alto Tâmega e Barroso”, verifica-se a 

existência de onze casos ativos, na presente data. ------------------ 

 

 

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

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

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

Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo começando a sua intervenção 

com a formulação de votos de boa saúde para todos os presentes. ----- 

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

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

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

informação, sobre os seguintes assuntos relacionados com a atividade 

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

a) Elevação de Chaves à categoria de cidade – Sobre esta matéria, o 

Vereador interveniente deu nota que no pretérito dia 12 de março do 

corrente ano, comemoraram-se 92 anos da elevação de Chaves à categoria 

de cidade, não tendo, o mesmo, vislumbrado qualquer iniciativa 

desenvolvida pelo Município que realçasse este facto, trata-se de uma 

data que deveria ser assinalada, nem que fosse de forma simbólica. -- 

b) Isenção de pagamento de parquímetros no Centro Histórico de Chaves 

– Sobre esta matéria, o Vereador interveniente deu nota que é sua 

opinião, que se deveria, nesta fase, dar continuidade a isenção de 

pagamento de parquímetros no centro histórico, mesmo com o plano de 

desconfinamento a decorrer e enquanto se mantiver o estado de 

emergência.  -------------------------------------------------------- 

c) Penalização de empreiteiros por atrasos na execução de obras – 

Sobre esta matéria, o Vereador interveniente deu nota que teve 

conhecimento através da rede social Facebook, página do Município de 

Chaves, que haveria penalizações, para os empreiteiros pelo atraso na 

execução de algumas obras, neste contexto, solicita informação, para 

saber se tais procedimentos avançaram, quais são as obras e os 

empreiteiros. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

1 – Relativamente à data de elevação de Chaves à categoria de Cidade, 

que ocorreu no pretérito passado dia 12 de março, o município não 

realizou qualquer iniciativa, em virtude de se encontrarem em vigor 

um conjunto de regras restritivas que inviabilizariam a realização da 

respetiva comemoração. Embora seja do conhecimento da comunidade que 

dia 08 de julho se encontra identificado como dia da cidade, e 

consequentemente dia de feriado municipal, a presente questão levada 

a cabo pelo Senhor Vereador, Arq. Carlos Penas, poderá servir de mote 

para uma reflexão mais aprofunda para o futuro, sobre qual será a data 

mais importante para o concelho e respetiva comunidade, dia 12 de 

março ou o dia 08 de julho. ----------------------------------------- 

2 – Relativamente à questão acerca da isenção do pagamento do 

estacionamento no Centro Histórico, manifesta-se surpreendido pelo 

facto de a mesma ser protagonizada pelo Sr. Vereador, Arq.  Carlos 

Penas, uma vez que foi o único que se absteve em sede de votação da   

proposta relativa à compensação financeira à GEMC, EM, e na qual teve 

a oportunidade de explicitar e detalhar as causas do desempenho 

negativo da atividade desenvolvida pela empresa e que resultou 

sobretudo na diminuição na ordem dos 70% da atividade termal e bem 

estar, mas também na diminuição da receita do estacionamento coberto 
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e à superfície, quer pela diminuição da mobilidade provocada pela 

pandemia, mas também pela isenção de pagamento. --------------------- 

Sob o seu ponto de visto, a presente proposta é pouco compreensível, 

uma vez que contribui ainda mais para a agudização do problema 

financeiro da empresa municipal. No entanto, propôs ao Senhor 

Vereador, caso, mantenha o seu entendimento, que elabore uma proposta 

para discussão neste órgão, que concretize a isenção do pagamento do 

estacionamento no Centro Histórico e, em simultâneo, identifique a 

forma de compensar a GEMC pela diminuição da receita. ---------------   

3 – O que por si foi referido, no início da reunião, não foram atrasos 

nas execuções das empreitadas. Os atrasos que se verificam nas 

empreitadas são do conhecimento deste Órgão Executivo e foram trazidas 

oportunamente sujeitas ao seu escrutínio. Nos casos em que existiu 

justificação fundamentada para a concessão da prorrogação do prazo 

para as empreitadas, as mesmas foram objeto de proposta de prorrogação, 

devidamente submetida a análise, discussão e aprovação. -------------

É do conhecimento público que o Executivo aprovou a aplicação de multas 

diárias, em duas empreitadas, pelos sucessivos atrasos na sua 

execução, uma vez que as mesmas já tinham sido objeto de prorrogações 

prévias, pelo que os pedidos de prorrogação posteriores já não tinham 

qualquer fundamento/enquadramento. ---------------------------------  

No período antes da ordem do dia, foi partilhada a informação relativa 

ao conjunto de infraestruturas viárias que, na opinião do Município, 

apresentam alguma falta de qualidade, pelo que, face ao exposto, serão 

objeto das devidas correções por parte dos empreiteiros responsáveis 

pelas mesmas, sem qualquer encargo adicional para o Município, muito 

concretamente a Rua Reis Ventura, Av. Luís Chaves, Rua de Santo Amaro 

e Ruas Portas do Anjo, Alferes João Batista, Cruzeiro, Viscondessa do 

Rosário e Fonte do Leite, sendo que as intervenções serão realizadas 

no momento exato em que as condições climatéricas o permitam. ------- 

 

 

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, ao voto de congratulação apresentado pelo 

Senhor Presidente da Câmara, no início da presente reunião, bem como 

apresentar uma nota de congratulação à Escola de dança “Ent`Artes” 

que, com a sua história ainda recente, tem conseguido arrecadar muitos 

prémios para alunos da nossa região. -------------------------------- 

Deixou ainda a nota que, por motivos profissionais, terá de se ausentar 

da presente reunião às 15:30 horas. -------------------------------  

Terminando a sua intervenção, aproveitou a oportunidade para deixar 

uma nota relativamente a atribuição de apoios ao associativismo, nas 

últimas reuniões o Executivo Municipal, tem vindo a aprovar propostas 

de celebração de Contratos para o Desenvolvimento Cultural ou 

Desportivo com associações, do Concelho. ---------------------------- 

Dentro das possibilidades do Município, todos queremos apoiar as 

associações, mas, é sua opinião que, as coisas aparecem de forma muito 

descontextualizada, ou seja, as propostas vão aparecendo ao longo do 

ano, o que não permite uma perspetiva comparativa, porque os apoios 

aparecem de forma muito dispersa, existindo, ainda, muita 

discricionariedade na atribuição de cada apoio, sendo sua opinião que 

deveriam ser fixados critérios objetivos para cada área, e que as 

propostas da mesma área fossem todas analisadas e apreciadas na mesma 
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reunião, permitindo, assim ter uma perspetiva comparativa e integrada 

dos apoios que o Município atribui, garantindo mais justiça e equidade 

na atribuição dos apoios. ------------------------------------------- 

Assim, poderá haver associações que não lhes é atribuído qualquer 

apoio e outras recebem apoios bastante generosos, considerando o 

panorama geral. ----------------------------------------------------- 

Dando como exemplo a proposta que consta da ordem de trabalhos, para 

a atribuição de um apoio a associação “Indieror”, tendo o Município, 

em 2020, atribuído um apoio de 40 mil euros, para um plano de 

atividades que na sua globalidade não foi executado e este ano, vem 

outra proposta de 40 mil euros para um plano de atividades que tem 

sérias dúvidas que venha ser executado, considerando o atual estado 

da pandemia. -------------------------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, tendo alertado que os assuntos que constam da 

ordem de trabalhos, não devem ser analisados e discutidos no período 

antes da ordem, por interesse de um Vereador, pois será uma alteração 

à ordem de trabalhos, que não foi pedida e aprovada. ----------------  

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

Seguidamente, usou da palavra, o Presidente da Câmara Municipal, 

tendo, dando nota que se podem fazer as considerações que se entender, 

mas, não deverão ser focados assuntos constantes da ordem de 

trabalhos.---------------------------------------------------------- 

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

Usou, novamente, da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, 

Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo esclarecido que 

utilizou o assunto constante da ordem de trabalhos como exemplo, é sua 

opinião que o Município deveria proceder à elaboração de uma calendário 

e fixação de objetivos por área ou sector, devendo as associações 

respeitar os prazos e critérios, fixados, para a atribuição de tais 

apoios, não se pode continuar a atribuir apoios sem ter uma perspetiva 

global e comparativa. ----------------------------------------------- 

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

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

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

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

A Senhora Vereadora, Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tem suscitado 

esta questão por inúmeras vezes, e sempre dando a nota que existe 

arbitrariedade ou falta de critério na atribuição de apoios, o que não 

é verdade e repudia veementemente essa perspetiva. ------------------ 

Se a Senhora Vereadora pretende obter uma panorâmica geral acerca dos 

apoios atribuídos pelo Município, basta fazer uma de duas coisas: 

Elaborar um quadro com os montantes atribuídos, por associações, ou 

áreas de intervenção, ou então, consultar a listagem que o Município 

remete para o Instituto de Gestão Financeira, com todos os apoios 

concedidos. -------------------------------------------------------- 

A sugestão apresentada pela Senhora Vereadora não passível de 

execução, uma vez que o Município de Chaves não dispõe de fundos 

disponíveis suficientes para aprovar, em simultâneo, o leque global 

de apoios às associações. ------------------------------------------ 

A atividade associativa é discricionária, não é igual para todas as 

associações, todas as associações são diferentes. ------------------- 

Quando a Senhora Vereadora verificar, que alguma proposta de apoio se 

encontre mal fundamentada, não reúna os requisitos legais ou gradue 

de forma irregular o apoio a conceder pelo Município, pode votar 
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contra, abster-se dar contributos que serão objeto de análise e 

deliberação. ------------------------------------------------------- 

Até ao fim do presente mandato, as propostas para cada uma das 

associações serão apresentadas de forma fundamentada, com a relevância 

associada ao impacto que têm na respetiva comunidade identificada, bem 

como o conjunto de beneficiários da ação, valorizando sempre a postura 

proativa das associações. ------------------------------------------- 

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

Usou, novamente, da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, 

Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo referido que se trata 

de uma ponderação difícil, não pretendia que os apoios fossem pagos 

num mês, poderia ser calendarizada e distribuído ao longo do ano. --- 

Reiterando, a importância de ter uma perspetiva global dos apoios 

concedidos pelo Município, quer para as próprias associações quer para 

os flavienses. ------------------------------------------------------ 

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

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

da Câmara Municipal, tendo, reiterado que a informação é pública, e 

consta da página do município, não existindo nenhuma falta de 

transparência. ----------------------------------------------------- 

 

 

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 sobre a atribuição de apoios às associações 

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

A Senhora Vereadora, Dra. Maria Manuela Pereira Tender, convive muito 

mal com a crítica que lhe é dirigida, mas gosta muito de criticar aos 

restantes. Contudo, em democracia, devemos estar preparados quer para 

fazer críticas, quer para as receber, sejam elas justas ou 

injustificadas, pois é a partir daí, que se torna possível reconstruir 

o que efetivamente estiver mal. ------------------------------------- 

Lançar um anátema sobre a generalidade dos apoios concedidos às 

associações do concelho, por não serem atribuídos com igualdade para 

todos, tem antes de ser demonstrado que assim é. Será necessário ter 

em consideração que as associações não são também todas iguais, logo, 

não podem ser apoiadas de igual forma. Se assim fosse é que 

verdadeiramente se cometia injustiça. Para haver igualdade nos apoios 

as associações devem ser tratadas de acordo com aquilo que é a sua 

produção, tanto mais que a despesa pública obedece a critérios 

específicos de economia, eficácia e eficiência, mesmo para quem recebe 

os apoios. ---------------------------------------------------------- 

Dando como exemplo a atribuição do mesmo valor de apoio financeiro a 

uma associação que produz uma ou duas atividades por ano, e a outra 

associação que produz cinquenta ou sessenta, estamos a realizar má 

despesa pública, apoiando mal quem faz ou apoiando bem de mais que 

pouco realiza para a comunidade. ------------------------------------ 

Neste contexto deve ser explicitado factualmente porque é que afirma 

que não há igualdade de tratamento às associações. Não basta afirma-

lo! ---------------------------------------------------------------- 

A postura do espetador preguiçoso que não obtém os elementos à 

necessária ponderação, não pode servir de argumento para criticar uma 

aprovação, aventando que esta não seja ao mesmo tempo idêntica para 

todos. ------------------------------------------------------------- 

Qualquer cidadão pode proceder à consulta das atas municipais, pois 

estão disponíveis e são públicas. Tem assim possibilidade de saber o 
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que cada associação recebeu. Quase sugere que quer os serviços a obter 

os elementos para as suas propostas de criticar o próprio executivo, 

ficando para estes a recolha dos dados todos, as variações dos últimos 

dez anos, as datas em que receberam, etc. A Senhora Vereadora, recebe, 

como todos nós, as ordens de trabalho e pode compilar toda essa 

informação, tal como o fez, o próprio Vereador, enquanto vereador da 

anterior Câmara. ---------------------------------------------------- 

Chamou atenção ainda para a confusão efetuada entre apoios e protocolos 

de desenvolvimento cultural ou desportivo, que são completamente 

diferentes no enquadramento, ou seja, um apoio financeiro para o 

desenvolvimento do plano anual de atividade de uma determinada 

associação, é diferente de um protocolo de desenvolvimento cultural. 

Neste último, estabelecem-se e quantificam-se atividades de 

desenvolvimento com realização obrigatória por parte das associações 

destinadas à comunidade em geral. ----------------------------------- 

Também convém ter em atenção, que só após a entrega do relatório por 

parte do gestor do procedimento anterior, é que se começa a desenvolver 

um novo, mas no respeito pela vida associativa, não se impõem prazos, 

já todas as associações trabalham de forma diferente. Umas são mais 

eficientes e outras nem tanto. -------------------------------------- 

Não nos devemos pautar por uma igualdade abstrata, em que toda a gente 

é tratada por igual fazendo-se assim uma injustiça generalizada, pois 

todo somos diferentes, também não se deve fazer a critica pela critica, 

mas sim enquanto servidores do estado, fazer sempre uma crítica 

construtiva. ------------------------------------------------------- 

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

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

Maria Manuela Pereira Tender, tendo, sobre a matéria, referido o 

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

Não se tratou de crítica pela crítica, nem é crítica destrutiva. ---- 

Começou por referir que todos nos temos o maior interesse em ver as 

associações a trabalharem bem. -------------------------------------- 

Sabe perfeitamente qual é a diferença entre apoio financeiro e 

contratos de desenvolvimento, mas também sabe que estes contratos, são 

de certa forma apoios para que as associações consigam desenvolver os 

seus trabalhos e executem o seu plano de atividades. ---------------- 

Nunca foi espetadora preguiçosa, lê e informa-se, não é só a própria 

vereadora que é devida a informação, mas sim a todos os flavienses, e 

vai tirando elementos comparativos, dando como exemplos as bandas, 

associações de bombeiros, associação dos amigos dos animas, etc, e o 

apoio foi muito inferior, e todos estes valores no mapa era muito mais 

percetível, não esta a dizer que não há transparência, não esta é 

coligida que os flavienses interessados pudessem rapidamente aceder a 

informação. -------------------------------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara Municipal, tendo, reiterado, novamente, que a 

informação é pública, e consta na página do município, podendo ser 

consultada, avaliada e apreciada por qualquer flaviense. ------------  

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 
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1.1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 

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

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

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

Não participou na votação deste assunto, o Vereador do Partido Social 

Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, em virtude 

de não ter estado presente na reunião da Câmara Municipal titulada 

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

 

 

1.2. RETIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO – ATA DA REUNIÃO DE 04/02/2021. ----- 

Em reunião da Câmara Municipal realizada no passado dia 04 de fevereiro 

do corrente ano, foram submetidos à aprovação do Executivo Municipal 

os seguintes assuntos, a saber: ------------------------------------- 

“1.1. RUA DOM GUALDIM PAIS / RUA FRANCISCO BARROS TEIXEIRA HOMEM - 

INFRAESTRUTURAS – ADJUDICAÇÃO” -------------------------------------- 

“1.4. REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL (PAMUS 9) – 

RELATÓRIO FINAL – ADJUDICAÇÃO” -------------------------------------- 

O conteúdo da deliberação de ambos assuntos é o seguinte: ----------- 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

No entanto, verificou-se um lapso, em ambas as deliberações, muito 

concretamente, por não constar do texto das mesmas a abstenção do Sr. 

Vereador do Partido Socialista, Eng. Victor Augusto Costa Santos, 

revelando-se necessário proceder à retificação de tais deliberações, 

nos termos do artigo 174º do Código do Procedimento Administrativo, 

passando ambas deliberações a terem a seguinte redação: ------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vereador 

do Partido Socialista, Eng. Victor Augusto Costa Santos, e seis votos 

a favor, dos restantes membros deste órgão, concordar com a informação 

técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 

Notifique-se. ------------------------------------------------------ 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

retificação da Ata n.º 03/2021, de 04/02/2021. --------------------- 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. RELATORIO DE ATIVIDADES 2020. EMAIL - CPCJ. -------------------- 

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

cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

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

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

2021.03.02. -------------------------------------------------------- 

Remeta-se, para conhecimento, o Relatório anual de atividades de 2020, 

elaborado pela CPCJ de Chaves, aos Órgãos do Município, Câmara e 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.2. PROJETO FINAL DE POSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DO CONSELHO 

REGIONAL. EMAIL - CCDR-NORTE. --------------------------------------- 
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Foi presente, para conhecimento, o email identificado em epígrafe, 

cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

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

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

2021.03.02. -------------------------------------------------------- 

Dê-se conhecimento do teor desta posição aos Órgãos do Município, 

Câmara e Assembleia Municipal. -------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.3. MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO ECONÓMICA E APOIO FINANCEIRO ÀS FAMÍLIAS 

E EMPRESAS DO CONCELHO DE CHAVES 2021 – CHAVES INVESTE. PROPOSTA N.º 

28/GAP/2021. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

Os impactos da pandemia do coronavírus (COVID-19) excederam em muito 

a esfera da Saúde Pública, inscrevendo-se de forma especialmente 

severa na desaceleração da economia, na destruição de emprego e na 

fragilização do tecido social, afetando, por isso, as famílias. ----- 

A dimensão dos efeitos perniciosos desta pandemia são, podemos já 

afirmá-lo, muito severos e persistentes, afetando, sobretudo, as 

famílias e empresas mais vulneráveis, ou seja, aquelas que detêm menor 

capacidade económica. ----------------------------------------------- 

Desconhecemos ainda, nos exatos termos, os efeitos negativos que esta 

pandemia já possa ter provocado na economia local, nas empresas, nos 

negócios e nas demais atividades económicas que lhe dão tradução, e, 

por essa via, quantos concidadãos já terão perdido o respetivo emprego 

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

Desconhecemos, de igual forma, a dimensão do impacto negativo para as 

famílias que viram diminuídos, de forma drástica, os respetivos 

rendimentos habituais, em resultado da perda de emprego ou situação 

de doença, decorrente da pandemia da Covid-19. ---------------------- 

Concordando não ser possível, ainda, medir a severidade dos efeitos 

da pandemia do Covid-19, nas empresas e nas famílias do nosso concelho, 

poderemos afirmar, com elevada segurança, que a mesma está a deixar 

marcas nefastas na nossa comunidade. -------------------------------- 

Neste contexto e beneficiando da confiança dos cidadãos, os municípios 

são diariamente chamados a intervir de forma decisiva na frente da 

saúde pública e na frente do combate aos custos da crise social e 

económica. --------------------------------------------------------- 

O Município de Chaves consciente das dificuldades que juntos 

atravessamos despoletou, numa primeira fase, um programa de ajuda, 

denominado Concessão de apoios financeiros, materiais e logísticos às 

famílias, empresas/negócios e, numa segunda fase do ano 2020, um 

segundo programa de reforço das medidas de apoio financeiro, material 

e de logística às famílias e empresas/negócios do concelho de Chaves, 

mais afetados pela pandemia da COVID-19. ---------------------------- 

Fruto da experiência acumulada ao longo do último ano, acreditamos que 

2021 continuará a ser um ano de particular necessidade de intervenção 

social e económica com vista à normalização da economia local e 

regional. ---------------------------------------------------------- 

Nesse sentido, os apoios sociais e as medidas de apoio à manutenção 

do emprego devem valorizar o tecido de pequenas e médias empresas 
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locais e regionais. Devem também estimular o empreendedorismo e evitar 

o assalariamento dos pequenos empresários que conjunturalmente 

necessitaram de apoio para sobreviver. ------------------------------ 

O apoio económico e social a conceder pela autarquia deve ser atribuído 

nos termos da sua respetiva capacidade económico-financeira, sob pena 

de ser contraproducente, pois pode afetar as respetivas finanças 

locais, de forma irremediável, e destinar-se, exclusivamente, aqueles 

que viram diminuído o rendimento, empresas e/ou famílias, por causa 

da pandemia do Covid-19. -------------------------------------------- 

A situação difícil das finanças do município de Chaves aconselha a 

prudência e comedimento na estruturação e dimensão do pacote de apoios 

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

Neste mesmo contexto – e de forma especialmente orientada para o 

incentivo e apoio à manutenção e dinamização da economia local e 

regional – a Câmara Municipal de Chaves irá aprovar, o presente pacote 

de medidas, tendo em vista prosseguir as iniciativas locais de 

mitigação dos efeitos da crise económica e, sobretudo, estimular a 

reativação de atividades e dinâmicas geradoras de emprego e riqueza 

local. ------------------------------------------------------------- 

As cidades são hoje reconhecidas como um dos motores do 

desenvolvimento, estimulam a inovação económica e social, facilitam o 

surgimento de novas iniciativas empresariais, asseguram equipamentos 

e serviços, sustentam atividades lúdicas e culturais, facilitam o 

intercâmbio de informação e garantem economias de aglomeração e 

dimensão crítica. --------------------------------------------------- 

Assim, o Município de Chaves adota um conjunto importante de medidas 

de curto prazo destinadas a fazer face à presente conjuntura de crise 

social e económica, dirigidas aos flavienses e ao relançamento da 

atividade do tecido empresarial local e regional, sistematizadas em 

duas áreas temáticas: ----------------------------------------------- 

• Chaves solidário no contexto de crise social ------------------- 

• Manter rendimentos e relançar a atividade económica. ----------- 

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

Pelo exposto supra, 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 RJAL, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação,  mas particularmente 

nas respetivas disposições legais contidas no n.º1 e nas alíneas g), 

h) e j), do n.º 2, do artigo 23.º, e artigo 32.º, proponho ao executivo 

municipal a aprovação da seguinte panóplia de medidas de apoio às 

famílias e empresas/negócios, com domicílio fiscal em Chaves, sendo 

certo que algumas delas, atentas as competências legais e 

regulamentares previstas para os diferentes órgãos do município, 

carecem de sancionamento pelo órgão deliberativo, mormente, e face ao 

período de emergência nacional decretado e prorrogado e, recentemente, 

decretado e 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 51-U/2020, de 6 de novembro, 

posteriormente renovado pelo Decreto do Presidente da República n.º 

25-A/2021, de 11 de março), por via 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, a saber: ------------------------- 

i – Chaves solidário no contexto de crise social -------------------- 
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1. Reforçar a implementação do Programa de “Apoio Social para a 

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 essenciais, bem como aos 

munícipes que demonstrem 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, (atenta a previsão constante 

no quadro normativo para a atribuição do “Apoio Social para Aquisição 

de Bens de 1.ª necessidade – Covid19”, aprovada em reunião de Câmara 

Municipal do dia 04/03/2021, sujeita a ratificação na próxima sessão 

da Assembleia Municipal). ------------------------------------------- 

1.1 A assunção dos encargos financeiros resultantes de tal medida, até 

ao limite de 250.000,00€ (duzentos e cinquenta mil euros), serão 

acomodados no orçamento municipal, através de adequação dos 

instrumentos de gestão financeira do município, para o ano de 2021, e 

respetiva dotação orçamental no enunciado valor, em sede de POCAL e 

SNC-AP). ----------------------------------------------------------- 

2. Reduzir em 10%, no preço/tarifa da água, no 1.º e 2.º escalões, na 

componente variável, aos consumidores domésticos, do respetivo 

tarifário em vigor no município de Chaves, com residência/sede em 

Chaves, no período compreendido entre os meses de abril e setembro de 

2021 (atenta a previsão constante no artigo 153º do regulamento 

municipal dos serviços de abastecimento de água, de saneamento de 

águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos no município 

de Chaves, na redação atual, e o disposto na alínea e), do n.º 1, do 

artigo 33.º do RJAL). ----------------------------------------------- 

3. Reduzir em 20%, no preço/tarifa da água, saneamento e gestão de 

resíduos sólidos urbanos, no período compreendido entre os meses de 

abril e setembro de 2021, aos consumidores domésticos, com 

residência/sede em Chaves, que comprovadamente tenham visto os seus 

rendimentos diminuídos em valor superior a 25% (atenta a previsão 

constante nos artigos 148.º e seguintes do regulamento municipal dos 

serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos do município de 

Chaves, na redação atual, e o disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 

33.º do RJAL). ------------------------------------------------------ 

3.1 No caso das pessoas singulares, a aferição da diminuição de 

rendimentos será feita por referência à média dos últimos três meses 

anteriores, e abrangerá apenas os cidadãos cujo rendimento per capita 

do respetivo agregado familiar, seja igual ou inferior a 12 vezes 50% 

do IAS (Indexante de Apoios Sociais), ou seja, € 2 632,86 (dois mil, 

seiscentos e trinta e dois euros e oitenta e seis cêntimos). -------- 

4. Prorrogar o programa municipal de apoio financeiro à aquisição de 

medicamentos, pelo período adicional de 180 dias, de modo a abranger 

a população que tenha rendimento per capita igual ou inferior ao 

Indexante dos Apoios Sociais (IAS) (€ 438,81), que se anexa sob a 

forma de Anexo II, (à luz das competências previstas na alíneas o), 

r) e dd) do nº.1 do artigo 33.º do RJAL, além das competências dos 

diferentes órgãos do município em sede de autorização da despesa - 

artigos 16.º a 22.º e 29.º do Decreto-lei n.º 197/99. De 8 de junho - 

e da contratação pública). ------------------------------------------ 

5. Assegurar a continuidade do programa municipal de apoio renda 

(atenta a previsão constante no regulamento de apoio a estratos sociais 

desfavorecidos do município de Chaves, na redação atual). ----------- 
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6. Manter o apoio social às pessoas e famílias residentes no concelho, 

em situação de carência, isolamento ou outra de emergência social, 

coordenando os procedimentos de auxílio com as IPSS do concelho, e 

reforçando o serviço de alimentação nas escolas do ensino básico 

(Jardins de infância e 1º. Ciclo) aos alunos do escalão A e B, que o 

solicitem (à luz das competências previstas nas alíneas o), v) e hh) 

do nº.1 do artigo 33.º do RJAL, além das competências dos diferentes 

órgãos do município em sede de autorização da despesa - artigos 16.º 

a 22.º e 29.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho - da contratação 

pública e eventualmente regulamentar). ------------------------------ 

7. Suspender, no período compreendido entre os meses de abril e 

setembro de 2021, as determinações de interrupção do fornecimento de 

água para consumo humano a famílias, bem como a suspensão por igual 

período de tempo de eventuais processos de execução fiscal em curso, 

motivados por falta de pagamento (atenta a previsão constante nos 

artigos 20.º e 21.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos do município de Chaves, na 

redação atual). ----------------------------------------------------- 

8. Prorrogar excecionalmente o prazo de pagamento das faturas de 

água/saneamento/gestão de resíduos sólidos urbanos, aos consumidores 

domésticos, por um período adicional de 180 dias, cujo vencimento 

ocorra até ao final do primeiro semestre de 2021, com a possibilidade 

de pagamento em prestações, distribuídas por 9 meses, sem juros de 

mora, desde que solicitado por clientes que tenham baixos rendimentos 

ou quebra comprovada de rendimentos (atenta a previsão constante nos 

artigos 165.º a 171.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos do município de Chaves, na 

redação atual). ----------------------------------------------------- 

8.1 Esta medida de apoio, está dependente da formulação de prévio 

pedido, por escrito, por parte do(a) interessado(a), a formular, 

presencialmente ou por correio eletrónico, junto da unidade orgânica 

competente (DA). ---------------------------------------------------- 

9. Suspender o pagamento das rendas, em todos os fogos municipais, no 

período compreendido entre os meses de abril e setembro de 2021, com 

a possibilidade de pagamento do valor correspondente a essas rendas, 

até ao final do primeiro semestre de 2022, sem qualquer juro de mora 

ou penalização (atenta a previsão constante no artigo 18.º  do 

regulamento de apoio a estratos sociais desfavorecidos do município 

de Chaves, na redação introduzida pela 4.ª alteração, e ainda o 

disposto no regulamento do regime de acesso à habitação municipal em 

vigor). ------------------------------------------------------------ 

9.1 Esta medida não prejudica a possibilidade de as famílias poderem 

solicitar a reavaliação do valor das rendas, designadamente por causa 

da diminuição de rendimentos do agregado, em razão de desemprego ou 

doença. ------------------------------------------------------------ 

9.2 Esta medida, para ser implementada, carece de pedido expresso 

do(a) beneficiário(a), formalizado por escrito, junto da unidade 

orgânica competente (DEAS). ----------------------------------------- 

10. Isentar o pagamento devido pela utilização de equipamentos 

desportivos geridos pelo município de Chaves, por parte das 

associações e entidades sem fins lucrativos que desenvolvam atividades 

de interesse municipal, no período compreendido entre os meses de 

abril e setembro de 2021. (atenta a previsão constante no artigo 25.º 

do regulamento de liquidação e cobrança de taxas municipais do 

município de Chaves, na redação atual). ----------------------------- 
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11. Facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços prestados pelo 

Município de Chaves, reduzindo a burocracia municipal e promovendo a 

proximidade aos cidadãos, através do reforço da desmaterialização de 

procedimentos através do balcão online e através da nova app denominada 

Chaves Cityfy, que permitirá aceder a serviços municipais através do 

telemóvel. --------------------------------------------------------- 

12. Assegurar a continuidade da dinâmica cultural da cidade, através 

da retoma progressiva e consistente das atividades criativas locais, 

promovendo a contratualização de artistas, estruturas e produtores 

locais a englobar na agenda cultural de animação turística e urbana 

do concelho. -------------------------------------------------------- 

ii – Manter rendimentos e relançar a atividade económica. ----------- 

1. Implementar o Programa Municipal de Apoio às Empresas e 

Empresários do concelho em virtude da pandemia por Covid-19, destinado 

à proteção e à liquidez do tecido empresarial local, tendo em vista a 

mitigação de situações de crise empresarial e a manutenção do nível 

de emprego do concelho, direcionado para as microempresas e PME. 

(atenta a previsão constante no respetivo regulamento). ------------- 

1.1 O apoio consiste no apoio financeiro não reembolsável, de valor 
correspondente a 750 euros (setecentos e cinquenta euros), mediante 

requerimento escrito e sujeito à verificação de comprovada perda de 

faturação superior a 20 % no ano de 2020, com referência ao valor de 

faturação do ano de 2019. ------------------------------------------- 

1.2 Em caso de comprovada perda de faturação superior a 35 % no ano 
de 2020, com referência ao valor de faturação do ano de 2019, será 

concedido um apoio adicional de valor correspondente a 250 euros 

(duzentos e cinquenta euros). --------------------------------------- 

2. Reduzir em 10%, no preço/tarifa da água, no 1.º e 2.º escalões, 

na componente variável, aos consumidores não domésticos, do respetivo 

tarifário em vigor no município de Chaves, com residência/sede em 

Chaves, no período compreendido entre os meses de abril e setembro de 

2021 (atenta a previsão constante no artigo 153º do regulamento 

municipal dos serviços de abastecimento de água, de saneamento de 

águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos no município 

de Chaves, na redação atual, e o disposto na alínea e), do n.º 1, do 

artigo 33.º do RJAL). ----------------------------------------------- 

3. Reduzir em 20%, no preço/tarifa da água, saneamento e gestão de 

resíduos sólidos urbanos, no período compreendido entre os meses de 

abril e setembro de 2021, aos consumidores não domésticos, com 

residência/sede em Chaves, que comprovadamente tenham visto os seus 

rendimentos diminuídos em valor superior a 25% (atenta a previsão 

constante nos artigos 148.º e seguintes do regulamento municipal dos 

serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos do município de 

Chaves, na redação atual, e o disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 

33.º do RJAL). ------------------------------------------------------ 

3.1 No que concerne às pessoas coletivas o acesso a esta isenção está 

dependente de apresentação de comprovativo idóneo, de que, à data do 

pedido, apresente, relativamente ao exercício económico de 2020, 

resultados líquidos negativos. -------------------------------------- 

4. Prorrogar excecionalmente o prazo de pagamento das faturas de 

água/saneamento/gestão de resíduos sólidos urbanos, aos consumidores 

não domésticos, por um período adicional de 180 dias, cujo vencimento 

ocorra até ao final do primeiro semestre de 2021, com a possibilidade 

de pagamento em prestações, distribuídas por 9 meses, sem juros de 

mora, desde que solicitado por clientes que tenham baixos rendimentos 

ou quebra comprovada de rendimentos (atenta a previsão constante nos 
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artigos 165.º a 171.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos do município de Chaves, na 

redação atual). ----------------------------------------------------- 

5. Reduzir, em 50%, o valor da renda/taxa de todos os estabelecimentos 

comerciais/negócios instalados em espaços municipais (município, 

empresa municipal ou associação em que o município tenha posição 

dominante), no período compreendido entre os meses de abril e setembro 

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

6. Isentar a cobrança das taxas municipais relativas à esplanadas e 

publicidade a todos os estabelecimentos comerciais, com exceção de 

bancos, instituições de crédito e seguradoras, supermercados, estações 

de serviço, hipermercados e farmácias, no período compreendido entre 

os meses de abril e setembro de 2021 (atenta a previsão constante no 

artigo 25.º do regulamento de liquidação e cobrança de taxas municipais 

do município de Chaves, na redação atual). -------------------------- 

7. Promover o programa de aumento extraordinário e temporário de 

esplanadas, através da flexibilização da ocupação do espaço público 

por cafés, restaurantes, bares, lojas gourmet e lojas tradicionais de 

Chaves. (em conformidade com o anexo I). ---------------------------- 

8. Renovar o compromisso do pagamento pela autarquia, no máximo a 15 

dias, de todas as faturas/notas de débito aceites/conferidas emitidas 

por fornecedores com sede no concelho de Chaves, de modo a reforçar a 

disponibilidade de tesouraria das mesmas (atendendo à norma de 

controlo interno em vigor e quadro legal respetivo aplicável). ------ 

9. Manter o programa de disponibilização de embalagens, aos 

estabelecimentos de restauração, com sede no concelho, que assegurem 

refeições, em regime de takeaway ou entrega domiciliária. (atenta a 

previsão constante na alínea dd) do nº1 do artigo 33.º da RJAL). ---- 

10. Isentar o pagamento de taxas a todos os feirantes, vendedores 

ambulantes e operadores de mercado municipal, relativa ao período 

compreendido entre os meses de abril e setembro de 2021 (atenta a 

previsão constante no artigo 25.º do regulamento de liquidação e 

cobrança de taxas municipais do município de Chaves, na redação atual), 

com efeitos retroativos a janeiro do ano em curso, desde que os mesmos 

não tenham dívidas vencidas ao município de Chaves ou tenham a situação 

financeira (dívida) regularizada perante este. ---------------------- 

11. Reforçar as candidaturas do município aos programas do IEFP, 

destinadas a desempregados e cidadão a receber RSI, para contratos de 

emprego inserção, criando uma bolsa de colaboradores para apoio 

operacional. (atenta a previsão constante na alínea a) do nº2 do artigo 

35.º da RJAL). ------------------------------------------------------ 

III – Procedimentos administrativos subsequentes -------------------- 

1 - Estas medidas serão objeto de reanálise, antes de decorrido o 

prazo da respetiva vigência - seis meses - em função da evolução da 

pandemia do COVID-19 e do eventual agravamento dos efeitos decorrentes 

da mesma para as famílias e empresas/negócios, no intuito de que se 

possa promover a sua prorrogação. ----------------------------------- 

Chaves, Paços do Concelho, aos 12 de março de 2021. ----------------- 

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

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

Junto: Anexo I “Medida de Apoio à Economia Local COVID 19 – Aumento 

Extraordinário e Temporário de Esplanadas. -------------------------- 

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

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

Assunto: Medida de Apoio à Economia Local COVID 19 – Aumento 

Extraordinário e Temporário de Esplanadas --------------------------- 
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1 – A aprovação de um regime excecional, ao abrigo das Medidas de 

Recuperação Económica e Apoio Financeiro às famílias e empresas do 

concelho de Chaves 2021 – Chaves Investe, para o alargamento ou 

atribuição pontual, excecional e temporário de esplanadas, até um 

máximo de 100% do espaço que ocupam atualmente, mediante solicitação 

dos interessados. Este aumento de área, não irá permitir que os 

operadores económicos possam aumentar a capacidade de mesas definidas 

por estabelecimento, mas antes redistribuir o número de mesas por uma 

área superior, de forma a garantir as condições de segurança definidas 

pela Direção Geral de Saúde. ---------------------------------------- 

2 – Neste Regime Excecional, os operadores devem solicitar através do 

Gabinete Chaves Empreende a aprovação da atribuição excecional de 

esplanadas, demonstrando através de ortofotomapa e desenho técnico a 

capacidade e tipologia de instalação da mesma, com a respetiva legenda, 

identificando o número de mesas e cadeiras a instalar. -------------- 

3 – Os pedidos referidos no número anterior serão analisados pela 

Unidade Orgânica correspondente, que fará a análise técnica. -------- 

4 – No vigente regime excecional ora a aprovar, todos os operadores 

que atualmente não possuam um licenciamento de esplanadas aprovado, 

poderão, ao abrigo do regime excecional, a solicitar a aprovação da 

atribuição de esplanadas. ------------------------------------------- 

5 – As novas esplanadas ficarão abrangidas pela proposta 28/GAP/2021, 

que determina a isenção da cobrança das taxas municipais relativas a 

esplanadas, durante o período compreendido entre os meses de março e 

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

Paços do Concelho, aos 12 de março de 2021 -------------------------- 

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

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

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

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

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

 

 

2.4. APROVAÇÃO DE PROJETO DO REGULAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE 

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

COVID-19. PROPOSTA N.º 29/GAPV/2021. -------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

No contexto atual de pandemia internacional, ocasionada pela doença 

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

renovadas declarações de estado de emergência no país emanadas por Sua 

Excelência, o Senhor Presidente da República, são múltiplas e 

persistentes as suas consequências negativas, denotando especial 

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

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

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

Nos seus exatos termos, são ainda desconhecidos os efeitos negativos 

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

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

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

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

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

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

nefastos da pandemia do Covid-19, embora sejam, como tem sido 
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reconhecido, insuficientes para reverter integralmente a situação 

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

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

imprescindível que os municípios e os respetivos órgãos possam centrar 

a sua capacidade de ação na resolução das situações emergentes da 

situação excecional vivida nos respetivos concelhos, sem descurar, 

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

contraproducente, pois pode afetar às respetivas finanças locais, de 

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

A atual situação das finanças do município de Chaves aconselha a 

prudência e moderação na estruturação e dimensão do pacote de apoios 

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

Além da consciente limitação de recursos, pretende-se excecionalmente 

definir e regulamentar a atribuição de um apoio destinado às empresas 

e empresários em nome individual existentes no concelho, enquanto 

complemento e reforço de medidas económicas nacionais adotadas por 

outras entidades, especialmente com vista à manutenção do nível de 

emprego e à valorização da atividade das empresas, prevenindo a 

ocorrência de repercussões negativas no mercado de trabalho, devido a 

fatores de instabilidade relacionadas com a situação epidemiológica. 

A Câmara Municipal de Chaves, em reunião ordinária realizada no 

pretérito dia 18 de fevereiro de 2021, deliberou, por unanimidade, 

iniciar o procedimento de elaboração do projeto de regulamento do 

programa municipal de apoio às empresas e empresários do concelho em 

virtude da pandemia por Covid-19, publicando a iniciativa 

procedimental na internet, no sítio institucional da entidade pública, 

com indicação do órgão de que decidiu desencadear o procedimento, da 

data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da forma como se 

deveria processar a constituição como interessados e o prazo para 

apresentação de contributos. ---------------------------------------- 

Decorrido o aludido prazo, verificou-se que ninguém se constituiu como 

interessado no procedimento, pelo que se torna necessário aprovar o 

projeto de regulamento do programa municipal de apoio às empresas e 

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

determina o artigo 99.º do Código de Procedimento Administrativo. --- 

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

Pelo exposto supra, em sintonia com o disposto no artigo 241.º da 

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

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

k), ff) e ccc) do n. º 1 do artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na ulterior redação, sendo certo que o regulamento 

ora em apreço carece de sancionamento pelo órgão deliberativo sob 

proposta do órgão executivo, mormente, e face ao atual período de 

emergência nacional – recentemente decretado e renovado por Sua 

Excelência o Senhor Presidente da República (Decreto do Presidente da 

República n.º 25-A/2021, de 11 de março) e ao quadro legal associado, 

especialmente o disposto no artigo 26.º do Decreto-lei n.º 10-A/2020, 

de 13 de março, na atual redação, e na regulamentação prevista na Lei 

n.º 6/2020, de 10 de abril,  na atual redação - por via 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, proponho ao 

executivo municipal, o seguinte: ------------------------------------ 

1. Aprovar o regulamento do programa municipal de apoio às empresas 

e empresários do concelho em virtude da pandemia por Covid-19, conforme 

documento que se junta em anexo sob a forma de Doc. n.º 1, com dispensa 

de discussão pública, com fundamento na urgência e garantia de efeito 
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útil, atento o atual período de emergência nacional e quadro legal 

associado; --------------------------------------------------------- 

2. Ratificação na próxima sessão do órgão deliberativo que vier a 

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

Procedimento Administrativo, acautelando-se a imprescindível 

eficácia. ---------------------------------------------------------- 

Chaves, aos 12 de março de 2021. ------------------------------------ 

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

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

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

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

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

Regulamento do programa municipal de apoio às empresas e empresários 

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

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

No contexto atual de pandemia internacional, ocasionada pela doença 

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

renovadas declarações de estado de emergência no país emanadas por Sua 

Excelência, o Senhor Presidente da República, são múltiplas e 

persistentes as suas consequências negativas, denotando especial 

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

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

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

Nos seus exatos termos, são ainda desconhecidos os efeitos negativos 

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

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

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

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

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

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

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

reconhecido, insuficientes para reverter integralmente a situação 

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

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

imprescindível que os municípios e os respetivos órgãos possam centrar 

a sua capacidade de ação na resolução das situações emergentes da 

situação excecional vivida nos respetivos concelhos, sem descurar, 

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

contraproducente, pois pode afetar às respetivas finanças locais, de 

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

Além da consciente limitação de recursos, pretende-se excecionalmente 

definir e regulamentar a atribuição de um apoio destinado às empresas 

e empresários em nome individual existentes no concelho, enquanto 

complemento e reforço de medidas económicas nacionais adotadas por 

outras entidades, especialmente com vista à manutenção do nível de 

emprego e à valorização da atividade das empresas, prevenindo a 

ocorrência de repercussões negativas no mercado de trabalho, devido a 

fatores de instabilidade relacionadas com a situação epidemiológica. 

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

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

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

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

O presente Regulamento tem por normas habilitantes o disposto no artigo 

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

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

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

75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação. -------------------- 
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Artigo 2. º --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O presente regulamento estabelece medidas excecionais e temporárias, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

presente regulamento e possuam estabelecimento comercial aberto ao 

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

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

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

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

no concelho de Chaves e que possuam estabelecimento comercial aberto 

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

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

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

1 - O apoio previsto no presente regulamento consiste num apoio 

financeiro não reembolsável, de valor correspondente a 750 euros 

(setecentos e cinquenta euros), mediante requerimento escrito e 

sujeito à verificação de comprovada perda de faturação superior a 20 

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

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

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

concedido um apoio adicional de valor correspondente a 250 euros 

(duzentos e cinquenta euros). --------------------------------------- 

3 - Compete ao requerente anexar os elementos que comprovem a perda 

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

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

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

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

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

Empresários em nome individual referidos no artigo 4.º, 

independentemente de terem ou não trabalhadores ao seu serviço 

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

2020 não tiverem exercido atividade, nem tiverem obtido quaisquer 

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

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

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

compromisso de honra que não desenvolveu atividade como trabalhador 

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

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

trabalhadores ao seu serviço e que desenvolvam a título principal 
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atividades económicas ligadas ao comércio e serviços, depende, ainda, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Declarações válidas relativas à regularidade das situações 

contributiva e tributária perante a Segurança Social e a Autoridade 

Tributária Aduaneira, ou autorização para consulta eletrónica das 

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

b) Comprovativo do IBAN de conta bancária titulada pela entidade 

candidata. Apenas serão aceites os documentos oficiais 

emitidos/impressos via entidade bancária onde conste, num único 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

assinada por quem obriga a empresa e por um contabilista certificado 

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

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

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

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

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

exceção daqueles que em função da sua natureza não lhe sejam 

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

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

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

c) Última declaração de IRS. ---------------------------------------- 

d) Comprovativo do pagamento das contribuições à Segurança Social, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na qualidade de responsável pela direção do procedimento, proceder à 

análise e à avaliação das candidaturas, através de uma equipa 

multidisciplinar. -------------------------------------------------- 

2 - Compete ainda ao responsável pela direção do procedimento 

identificar e tratar quaisquer erros e disposições contrárias 

constantes no presente regulamento, suscetíveis de gerar um resultado 

diferente do esperado, incluindo questões ao nível da contabilização 

dos fatores de ponderação. ------------------------------------------ 
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3 - O responsável pela direção do procedimento realiza as diligências 

que se revelem necessárias para a apreciação das candidaturas 

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

4 - Serão concedidos dois dias para efeitos da supressão de 

irregularidades que venham a ser detetadas quanto aos documentos da 

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

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

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

inelegibilidade ou o incumprimento dos requisitos, o não suprimento 

de irregularidades e a falta de apresentação dos elementos 

complementares dentro do prazo fixado no número anterior determina o 

imediato indeferimento da candidatura, dispensando-se a audiência dos 

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

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

6 – O procedimento tendente à análise e à avaliação das candidaturas, 

bem como subsequente decisão em sintonia com o disposto no artigo 

seguinte e tramitação ulterior, será sistematizado através de circuito 

documental, desde a aprovação da candidatura até ao seu pagamento, 

englobando, designadamente: ----------------------------------------- 

a) O envio de listagem dos beneficiários aprovados, após despacho do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, na qual conste a validação de 

todos os itens e documentos exigidos, em formato digital, para a 

Divisão de Gestão Financeira (DGF), via Gabinete de Apoio à 

Presidência; ------------------------------------------------------- 

b) Salvaguarda, registo e arquivo, em formato documental, de toda a 

documentação apresentada, atinente à respetiva instrução, junto da 

DAIRE; ------------------------------------------------------------- 

c) A DGF procederá à emissão de cabimento global e ao pagamento 

individual respetivo, de acordo com instruções superiores, mediante 

ordem de pagamento geral, para o IBAN indicado. --------------------- 

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

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

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

regulamento cabe ao Presidente da Câmara Municipal, através de 

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

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

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

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

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

O pagamento dos apoios é efetuado, obrigatoriamente, por transferência 

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

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

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

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

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

I - Os beneficiários têm direito a usufruir livremente do apoio 

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

2 - Têm direito à qualidade de beneficiário as entidades candidatas 

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

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

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

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

Constitui obrigação dos beneficiários manter a atividade e a 

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

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

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

verificação do não preenchimento dos pressupostos que conduziram à 

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

obrigação de restituição da totalidade do mesmo no prazo de trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

formulário, não sendo atribuídos apoios aos pedidos que excedam a 

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

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

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

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

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

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

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

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

justifiquem, poderá ser alargado o prazo para apresentação de 

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

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

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

publicitação autónoma através de Edital publicado no sítio da internet 

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

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

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

1 - Os dados pessoais fornecidos pelas entidades candidatas destinam-

se, exclusivamente, à instrução da candidatura ao apoio em 

consideração no presente regulamento, sendo o Município de Chaves 

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

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

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

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

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

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

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

Os casos omissos e as dúvidas resultantes da aplicação ou interpretação 

deste Regulamento serão analisados, decididos e supridos mediante 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO CIVIL – DECISÃO DEFINITIVA. REQ: JACINTO 

CARNEIRO FRUTUOSO. INF 31/DAG/21. ----------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Do Enquadramento da Situação ------------------------------------ 

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

administrativos desta Autarquia Local n.º8656, Jacinto Carneiro 

Frutuoso veio solicitar a assunção de responsabilidade, por parte 

deste Município, com vista ao pagamento de uma indemnização no valor 

de € 1300 (mil e trezentos euros) pelos danos patrimoniais sofridos, 

na sequência de uma inundação na denominada “Oficina de Automóveis”, 

situada na Rua Anaiza Ripado, n.º22, no r/c da sua habitação, concelho 

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

2) Através da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em sua 

reunião ordinária realizada no pretérito dia 21/01/2021, a qual recaiu 

sobre o teor da informação técnica n.º 4/DAG/2021, de 14/01/2021, veio 

aquele órgão municipal manifestar a intenção de indeferir a pretensão 

formulada, de acordo com as razões de facto e de direito expostas na 

referida informação. ------------------------------------------------ 

3) Neste contexto, foi concedido ao peticionário o prazo de 15 dias 

para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre 

o assunto, nos termos do disposto no artigo 121.º, do Código do 

Procedimento Administrativo (aprovado em anexo pelo Decreto Lei 

n.º4/2015, de 7 de janeiro, doravante CPA). ------------------------- 

4) Decorrido o aludido prazo, o requerente não apresentou qualquer 

observação ou sugestão, na legítima tentativa de inverter o sentido 

de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo municipal. --- 

5) Assim, deverá tal sentido de decisão tornar-se, agora definitivo. 

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

Destarte, e de acordo com as razões de facto e de direito acima 

expostas, tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

consubstanciada no indeferimento do pedido formulado pelo requerente, 

com base nas razões expostas na informação técnica n.º4/DAG/2021, 

documento cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais e que se anexa à presente informação; ------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos teremos do art.114.º, do CPA, 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 Municipal, Dr. Nuno Vaz.  
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É tudo o que, de momento, me cumpre informar sobre o presente assunto.  

À consideração superior da Chefe de Divisão de Administração Geral, 

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

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

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

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

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

DE 01/03/2021 ------------------------------------------------------ 

Atento o teor da presente informação, é de acolher a estratégia nele 

contida. À consideração do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz.  

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DE 01.03.2021. 

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. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº24/2020. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC 

/Nº88 /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 2021.02.25---------------------------------------------  

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 

03/03/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

 

 

2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO Nº13/2021. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº89 

/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 2021.02.28. ------------------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 
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DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

03/03/2021 --------–------------------------------------------------ 

Visto. 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. MACNA/PRODUÇÃO DE EXPOSIÇÃO EM PARCERIA COM O MUSEU NACIONAL DE 

ARTE CONTEMPORÂNEA (MNAC)/EXP. “TERESA MAGALHÃES-A INVENÇÃO DA VIDA”. 

INFORMAÇÃO DCT N.º15 / SETOR DE MUSEUS N.º 6/ 2021. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), tem como missão 

estimular o interesse e o conhecimento de públicos de diferentes idades 

pela arte contemporânea, promovendo tanto quanto é possível a 

diversidade da oferta cultural, através de uma programação de 

exposições, que de forma sustentada atraia públicos diversificados e 

induza o apoio da comunidade. --------------------------------------- 

Considerando que é determinante encontrar e estabelecer percursos de 

colaboração com instituições similares para conseguir o enriquecimento 

e diversidade da oferta cultural, fomentando o acesso à arte; ------- 

Foi possível estabelecer um protocolo com a DGPC, através do MNAC, com 

o objetivo de promover a difusão e a investigação de património 

artístico. --------------------------------------------------------- 

Nesse protocolo, está prevista a realização de uma exposição 

temporária, subordinada principalmente à obra da pintora Sarah 

Affonso, com obras a disponibilizar, para esse exclusivo efeito, entre 

outros, pelo Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado.  

Tendo em conta a realização desta exposição no MACNA, o MNAC não atuou 

em tempo, eventualmente por motivos e razões atendíveis, de forma a 

acautelar a disponibilização das obras e portanto, não foi possível 

realizar essa exposição na altura programada.  ---------------------- 

Entretanto, a exposição de Teresa Magalhães (cuja proposta de despesa 

associada, agora se apresenta) que será instalada no MACNA, 

previsivelmente até ao final da segunda semana de abril, surge por 

sugestão e empenho da Sra. Diretora do MNAC, Dra. Emília Ferreira, que 

sabendo que o MACNA não teria a exposição de Sarah Affonso, propôs uma 

outra, que o próprio MNAC está a coorganizar, com obras de uma artista 

que julgo não estar representada no seu acervo. É de realçar 

igualmente, que a Sra. Dra. Emília Ferreira se propõe executar o 

trabalho de curadoria desta exposição, sem qualquer encargo para o 

Município e que a pintora, Teresa Magalhães, manifestou a sua 

disponibilidade para doar uma obra da sua autoria, (que fará parte da 

exposição), para integrar o acervo da Câmara Municipal. ------------- 

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

Embora não esteja neste momento disponível ainda toda a informação 

relativa às ações a implementar, é necessário desde já prever e aprovar 

os custos envolvidos (prevendo com uma aproximação suficiente, não só 

o tipo de serviços como o custo aproximado dos mesmos) para logo que 

seja necessário podermos implementar os procedimentos de contratação.  

Assim sendo e tendo em consideração orientações e determinações 

superiores e de modo a coproduzir esta nova exposição, é necessário 

proceder à adjudicação de serviços necessários para a concretização 

do referido evento, nomeadamente: ----------------------------------- 
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Designação dos serviços Estimativa de 

custos (€) IVA 

incluído 

Serviços de embalamento, transporte de obras de arte desde Lisboa para 

o MACNA, seguro de transporte e montagem. 

Serviços de embalamento, transporte de obras de arte desde o MACNA até 

Lisboa, incluindo seguro de transporte 

 12 250  

Design/Layout/Arranjo gráfico do catálogo e legendas, recortes de vinil, 

lona exterior, folha de sala, cartaz tipo mupi, etc 

2 500  

Traduções e revisão de textos 3 550 

Impressão de catálogos  5 500  

Impressão/fornecimento/aplicação de legendas, recortes de vinil, lona 

exterior, folha de sala, cartaz tipo mupi, etc 

2500   

Estadia da curadora do MNAC para acompanhar a montagem da exposição 580 

Estadia da artista para acompanhar a montagem da exposição 580 

Total 

 

27 460  

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

Face ao exposto, tomo a liberdade de propor: ------------------------ 

1- O encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição de cabimento; ---------------------------- 

2-Seja superiormente autorizada, após a verificação e cumprimento de 

todos os requisitos legais sobre o assunto por parte dos serviços 

competentes da Autarquia, a realização da despesa de valor global de 

27 460 € (IVA incluído) e a consequente autorização de 

adjudicação/aquisição; --------------------------------------------- 

3- Que os serviços de aprovisionamento da Divisão de Gestão Financeira, 

implementem em tempo, os procedimentos que culminem nas respectivas 

contratações. ------------------------------------------------------ 

Chaves, 12 de março de 2021 ----------------------------------------- 

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

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

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

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

DE 2021.03.15. ------------------------------------------------------ 

A reunião de Câmara para conhecimento. ------------------------------

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

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

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

 

 

4. ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO DA ARTISTA PLÁSTICA TERESA MAGALHÃES, DE 1 OBRA 

DE ARTE, NO VALOR DE 16 500 €. PROPOSTA Nº 34/GAP/2021. ------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Teresa Magalhães, nasceu em Lisboa em 1944, é uma artista plástica 

portuguesa, licenciada em pintura pela Escola Superior de Belas Artes 

de Lisboa /FBAUL, tendo participado em várias exposições individuais 

e coletivas, em Portugal, e no estrangeiro, em várias galerias e 

instituições. Do seu percurso mais recente destaca-se a participação 

na exposição coletiva Pós-Pop. Fora do Lugar Comum. Desvios da “Pop” 

em Portugal e Inglaterra, 1965-1975, apresentada na Fundação Calouste 

Gulbenkian, em 2018, e que contou com a curadoria de Ana Vasconcelos 

e Patrícia Rosas Fez parte do grupo "5 + 1" conjuntamente com o 

escultor Virgílio Domingues e os pintores João Hogan, Júlio 

Pereira, Guilherme Parente, e Sérgio Pombo.  Recebeu vários prémios 

ao longo da sua carreira e a sua obra está representada em diversas 

coleções, nomeadamente: ANA – Aeroportos, Associação Industrial 

Portuense, Banco de Fomento/BPI, Caixa Geral de Depósitos, Centro de 

Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, City Rail de Sydney, 
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Coleção Weisman de Los Angeles, Deutsche Bank, Ex-Ministério da 

Comunicação Social, Instituto Cultural de Macau, Leal Senado de Macau, 

Millennium BCP, Ministério da Educação, Ministério das Finanças, 

Ministério dos Negócios Estrangeiros/ONU em Nova York, Museu de 

Coimbra, e em coleções privadas. Em 2004 Teresa Magalhães foi 

agraciada pela Presidência da República com o grau de Grande-Oficial 

da Ordem do Infante D. Henrique ------------------------------------- 

O facto do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso acolher brevemente 

uma exposição de obras suas, para além de reconhecer o potencial 

cultural deste museu e o papel congregador e dinamizador que o mesmo 

tende a exercer no panorama museológico e artístico nacional e 

internacional, motivou-a a doar ao Município de Chaves a obra “Sem 

título, 2003”, tinta acrílica sobre tela com 117 x 156 x 7 cm, 

valorizada em 16 500 €. --------------------------------------------- 

II – Da Justificação ------------------------------------------------ 

1. Considerando que a doação de tal espólio a favor do Município de 

Chaves, cuja generosidade importa, antecipadamente, registar e 

agradecer, tem como exclusiva finalidade integrar o acervo do MACNA - 

Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, visando ampliar, estimular 

e consolidar a ação e oferta cultural, não só deste espaço museológico, 

mas também do município e do território em que se insere; ----------- 

2. Considerando a vontade expressa pela doadora no sentido de 

materializar, de imediato, tal liberalidade com a entrega da obra 

atrás referida, a favor deste município, a fim de integrar o acervo e 

reservas afetas ao MACNA, inequivocamente de forma gratuita e sem 

impor qualquer condição; -------------------------------------------- 

3. Considerando que, do ponto de vista estritamente jurídico, a 

figura de doação encontra-se definida no art.º 940º do Código Civil 

como um contrato pelo qual uma pessoa, por espírito de liberdade e à 

custa do seu património, dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um 

direito, ou assume uma obrigação, em benefício do outro contraente; 

4. Considerando que, neste contexto, a materialização da vontade 

expressa pela arista plástica Teresa Magalhães está, assim, dependente 

de aceitação da doação sugerida, por parte do donatário, no caso, o 

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

5. Considerando, por último, que nos termos do disposto na alínea 

j), do nº1, do art.º33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Câmara Municipal, no âmbito da organização e 

funcionamento dos seus serviços e no da gestão corrente, aceitar 

doações, legados e heranças a benefício do inventário, sendo certo 

que, estando as autarquias locais vinculadas ao princípio da 

especialidade previsto no art.º 45º, do mesmo diploma, não podem estas 

aceitar doações com encargos para a realização de interesses estranhos 

às suas atribuições, facto que, no caso sub judice, não se verifica. 

III – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

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

enunciadas e, para efeitos de cumprimento da alínea j), do n.º 1, do 

art.º 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tomo a 

liberdade de sugerir ao executivo municipal a aprovação da seguinte 

proposta: ---------------------------------------------------------- 

a) Que, de acordo com a vontade, inequivocamente, manifestada pela 

artista plástica Teresa Magalhães, a Câmara Municipal delibere aceitar 

a doação da obra de arte, constante e identificada no Documento Um, 

anexo, concretamente, uma obra “Sem título, 2003”, constituída por 

tinta acrílica sobre tela com 117 x 156 x 7 cm, valorizada em 16 500 

€. ----------------------------------------------------------------- 
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b)  Que tal liberalidade, seja desde já, reconhecida pelo executivo 

camarário como um ato nobre e de especial relevância para a comunidade 

flaviense e em benefício da população em geral; --------------------- 

c) Por último, deverá a Câmara Municipal apresentar os seus 

agradecimentos à artista plástica Teresa Magalhães, pelo generoso 

gesto de interesse público, praticado a favor do Município e das 

populações locais. -------------------------------------------------- 

Chaves, 15 março de 2021 -------------------------------------------- 

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

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

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

DOAÇÃO DE PINTURA DE TERESA MAGALHÃES AO MUNÍCIPIO DE CHAVES -------- 

 
Teresa MAGALHÃES ---------------------------------------------------- 

Sem título, 2003 ---------------------------------------------------- 

Tinta acrílica sobre tela 117 x 156 x 7 cm -------------------------- 

Valor de seguro: 16.500,00 Euros ------------------------------------ 

A obra integra a exposição “Teresa Magalhães. A invenção da vida”, com 

curadoria de Emília Ferreira, a apresentar no MACNA—Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso. ----------------------------------------- 

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

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

proposta. 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 ASSOCIAÇÃO INDIEROR, 

DESTINADO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE CARATER CULTURAL E CRIATIVO, 

ESTABELECIDO POR PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

PARA O ANO 2021. PROPOSTA Nº 26/GAPV/2021. -------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------------------------- 
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1.A Associação Indieror, sem fins lucrativos, com o NIPC 513 588 019, 

com sede na Rua Direita, n.º 110, 1.º Frente, em Chaves, veio através 

de requerimento, registado nos serviços municipais com o n.º 2792 de 

04/03/2021, solicitar apoio à sua atividade,- para o desenvolvimento 

do plano de atividades a realizar no ano de 2021 em Chaves, no montante 

de 40.000,00 € (quarenta mil euros);--------------------------------- 

2.A Associação tem por objeto estatutário a promoção e preservação da 

cultura local, tradições e património histórico. Realização de 

atividades de carácter desportivo, recreativo e de lazer, bem como, 

de ações de carácter social e formativo; ---------------------------- 

3.A Associação Indieror fundamenta o seu pedido de apoio financeiro, 

com o plano de atividades; ------------------------------------------ 

4.A Associação Indieror pretende dar continuidade ao esforço que têm 

vindo a fazer, a fim de proporcionar à cidade de Chaves mais Cultura, 

mais espetáculos de qualidade, através da sua participação na 

programação cultural do Auditório do Centro Cultural de Chaves com a 

realização de concertos musicais ao longo do ano, espetáculos de teatro 

de produção própria, que incluem atores e artistas locais, 

desenvolvimento de competências em diversas áreas artísticas, através 

da realização de oficinas artísticas, em contacto direto com 

profissionais;------------------------------------------------------ 

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

6.No cumprimento do Artigo 290º. A do CCP é designado gestor do 

contrato, a técnica superior, Paula Cristina Alves Veloso, competindo-

lhe em traços gerais, acompanhar permanentemente a boa execução do 

contrato programa. -------------------------------------------------- 

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 Associação Indieror, com o NIPC 513 588 

019, com sede na Rua Direita, n.º 110, 1.º Frente, em Chaves, titulando 

a comparticipação financeira da programação musical, programação 

teatral e workshops a realizar em 2021, bem como a utilização do 

Auditório do Centro Cultural de Chaves e do Museu de Arte Contemporânea 

Nadir Afonso, mediante a atribuição de um apoio, no valor global de 

€40.000,00 (quarenta mil euros), concretizando os objetivos constantes 

do protocolo de colaboração, assim discriminado: -------------------- 

i) Comparticipação financeira de natureza pecuniária nos termos do 

Plano de Atividades Culturais - €40 000,00; ------------------------- 

ii) Disponibilização do acesso ao espaço do Centro Cultural de - Chaves 

para 12 eventos. ---------------------------------------------------- 

iii)Disponibilização do acesso ao espaço do Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso, para a realização de 1 evento; ----------  

b) Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo Protocolo de 

Colaboração, cujo teor se dá por integramente reproduzido; ----------  
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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, 11 de março de 2021 ----------------------------------------- 

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

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

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

MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A 

ASSOCIAÇÃO INDIEROR------------------------------------------------- 

Entre--------------------------------------------------------------- 

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

no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo 

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, e com poderes para o ato, conforme 

o disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 35º, do anexo I, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado por primeiro 

outorgante ou comodante, devidamente autorizado por deliberação 

camarária de ___ de _________ de 2021. ------------------------------ 

e------------------------------------------------------------------- 

Associação Indieror, com o NIF 513 588 019, com sede na Rua Direita, 

n.º 110, 1.º frente, em Chaves, representada neste ato pelo Presidente 

da Direção, ______, titular do Cartão de Cidadão nº ------, válido até 

----- e pelo Vice-Presidente da direção, ---, titular do Cartão de 

Cidadão nº --, válido até ----.e adiante designado por segundo 

outorgante, devidamente autorizado por deliberação de ___ de _________ 

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

É celebrado o presente protocolo de cooperação que se rege pelas 

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

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

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

1.O presente protocolo tem como objeto o desenvolvimento de uma 

parceria, no âmbito do desenvolvimento cultural, com a Associação 

Indieror, com incidência na execução do plano de atividades, que a 

Associação Indieror apresentou a este Município, referente ao ano 

2021, na prática da promoção dos artistas locais e incentivo à criação 

artística e cultural, bem como na preservação, desenvolvimento e 

promoção do património cultural, natural, histórico e artístico da 

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

2.Para os efeitos previstos no número anterior, a cooperação entre 

entidades é materializada através dos apoios previstos na cláusula 3ª, 

do presente protocolo. ---------------------------------------------- 

3.Os fins estatutários da segunda outorgante encontram-se diretamente 

relacionados com as finalidades referidas no n.º 1, de acordo com o 

respetivo pacto social. --------------------------------------------- 

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

Período de execução do protocolo------------------------------------- 

1.O presente protocolo e todos os direitos e obrigações dele 

resultantes para ambas as partes terá uma duração de um ano. -------- 

2.As partes poderão denunciar o presente protocolo no termo do prazo 

inicial, com a antecedência mínima de 60 dias relativamente ao termo 

do prazo, mediante o envio de carta registada com aviso de receção 

dirigida à outra parte. --------------------------------------------- 

Cláusula 3ª --------------------------------------------------------- 
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Consolidação dos apoios---------------------------------------------- 

Os apoios a prestar pelo Município de Chaves à Associação Indieror, 

em vista ao desenvolvimento das finalidades previstas na cláusula 1ª, 

traduzem-se numa comparticipação financeira de natureza pecuniária, 

bem como, em espécie, a disponibilização do acesso ao espaço do Centro 

Cultural de Chaves e ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, para 

o desenvolvimento das atividades constantes do Plano de Atividades 

para o ano 2021, devidamente regulados nas cláusulas seguintes. -----  

Cláusula 4ª --------------------------------------------------------- 

(Comparticipação financeira) ---------------------------------------- 

1.A comparticipação financeira de natureza pecuniária será 

determinada, mediante deliberação da Câmara Municipal, tendo como base 

o plano de atividades anual da segunda outorgante e desde que se 

encontrem reunidos os seguintes pressupostos: ----------------------- 

a)A segunda outorgante tenha dado cumprimento às obrigações constantes 

no presente protocolo, designadamente, quanto ao dever de entrega dos 

documentos e informações referidos nas alíneas c), d) e e), da cláusula 

décima; ------------------------------------------------------------ 

b) O plano de atividades apresentado para o respetivo ano se 

enquadre nos objetivos previstos na cláusula 1ª. -------------------- 

2.A determinação do montante a atribuir sob a forma de comparticipação 

financeira anual será fixado pela Câmara Municipal tendo em conta o 

mérito e a abrangência do plano de atividades apresentado pela segunda 

outorgante para o respetivo ano, não podendo, salvo casos excecionais 

devidamente fundamentados, ultrapassar os 40.000,00€ (quarenta mil 

euros) por ano. ----------------------------------------------------- 

3.Sem prejuízo do disposto no número anterior, fica, desde já, 

determinada para o ano de 2021, a atribuição de uma compensação 

financeira no valor de €40.000,00 (quarenta mil euros), a qual será 

paga da seguinte forma: --------------------------------------------- 

a)€ 10.000,00, na assinatura do contrato; --------------------------- 

b)€10.000,00, durante o mês de abril de 2021 ------------------------ 

c)€10.000,00, durante o mês de agosto de 2021; ---------------------- 

d)€10.000,00, durante o mês de dezembro de 2021; -------------------- 

4.A comparticipação financeira, referida nos números anteriores, será 

liquidada da seguinte forma: Transferência para a conta com o IBAN: 

____________________________. -------------------------------------- 

Cláusula 5ª --------------------------------------------------------- 

(Apoios em espécie) ------------------------------------------------- 

1.Os apoios em espécie a conceder à segunda outorgante desdobram-se 

nas seguintes componentes: ------------------------------------------ 

a)Autorização de acesso ao espaço do Centro Cultural de Chaves, para 

12 eventos; --------------------------------------------------------- 

b)Autorização de acesso às infraestruturas do Museu de Arte 

Contemporânea, por parte do Município de Chaves, para realização da 

atividade “Oficinas Criativas”. ------------------------------------- 

Cláusula 6ª --------------------------------------------------------- 

(Enquadramento legal) ----------------------------------------------- 

1.O presente protocolo fica sujeito aos princípios gerais da atividade 

administrativa (Código do Procedimento Administrativo) e aos 

princípios gerais da contratação pública, previstos no artigo 1º-A, 

do Código dos Contratos Públicos. ----------------------------------- 

2.De acordo com a alínea c), do n.º 4, do artigo 5.º, do Código dos 

Contratos Públicos, não é aplicável, ao presente protocolo, a parte 

II, do mesmo Código. ------------------------------------------------ 

3.Em consonância com o disposto no artigo 290º-A, do Código dos 

Contratos Públicos, é designado o Técnico Superior ________________, 
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como gestor responsável pelo acompanhamento e monitorização do 

presente protocolo. ------------------------------------------------- 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 

(Direitos do Município de Chaves) ----------------------------------- 

São direitos do Município de Chaves: -------------------------------- 

a)Aceder, mediante solicitação prévia, aos documentos produzidos pela 

Associação Indieror, que registem a boa execução do plano de 

atividades; -------------------------------------------------------- 

b)Verificar, sempre que o entender conveniente, o cabal cumprimento 

do disposto no presente protocolo; ---------------------------------- 

Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 

(Deveres do Município de Chaves) ------------------------------------ 

O Município de Chaves tem o dever de: ------------------------------- 

a)Disponibilizar à Associação Indieror, os apoios previstos nas 

cláusulas 4ª e 5ª, desde que cumpridas as condições ali estipuladas;  

b)Permitir a utilização dos espaços referidos na cláusula 5ª, desde 

que para os fins associados ao respetivo objeto social da segunda 

outorgante; -------------------------------------------------------- 

c)Cumprir na íntegra os deveres e obrigações resultantes do presente 

protocolo. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 9ª --------------------------------------------------------- 

(Direitos da Associação Indieror) ----------------------------------- 

São direitos da Associação Indieror: -------------------------------- 

a)Beneficiar dos apoios previstos na cláusula 4ª e 5ª, desde que 

reunidas as condições previstas em tais disposições; ---------------- 

b)Utilizar os espaços referidos na cláusula 5ª, desde que para os fins 

associados ao respetivo objeto social. ------------------------------ 

Cláusula 10ª -------------------------------------------------------- 

(Deveres da Associação Indieror) ------------------------------------ 

São deveres da Associação Indieror: --------------------------------- 

a)Dar execução às atividades previstas no plano de atividades 

apresentados anualmente; -------------------------------------------- 

b)Manter os espaços referidos na cláusula 5ª, em bom estado de 

conservação, ressalvadas as deteriorações decorrentes de um uso 

prudente; ---------------------------------------------------------- 

c)Apresentar relatório anual sobre a boa execução do programa de 

atividades, incluindo a explicitação dos resultados alcançados e os 

respetivos documentos justificativos da despesa; -------------------- 

d)Apresentar os documentos contabilísticos correlacionados com as 

respetivas atividades constantes do programa e que são objeto de apoio 

nos termos do presente protocolo; ----------------------------------- 

e)Dar cumprimento ao dever de informação geral junto do gestor 

responsável pelo acompanhamento do presente protocolo sobre todas as 

atividades, desenvolvidas e a desenvolver, no âmbito da boa execução 

do protocolo; ------------------------------------------------------- 

f)Aplicar e administrar corretamente os apoios tendo em conta o objeto 

do presente protocolo; ---------------------------------------------- 

g)Atender, na sua atuação, aos critérios de economia, eficácia e 

eficiência na gestão dos apoios atribuídos; ------------------------- 

h)Cooperar com o município no acompanhamento e controlo do exato e 

pontual cumprimento do presente protocolo. -------------------------- 

Cláusula 11ª -------------------------------------------------------- 

(Equipamentos de som do auditório municipal) ------------------------ 

O manuseamento dos equipamentos som do auditório municipal será 

efetuado a cargo do segundo outorgante. ----------------------------- 

Cláusula 12ª -------------------------------------------------------- 

(Revogação) -------------------------------------------------------- 
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1.A revogação do presente protocolo carece do acordo escrito das duas 

outorgantes. ------------------------------------------------------- 

2.A revogação por mútuo acordo do presente protocolo, quando efetuado 

nos termos do número anterior, não implicará o pagamento de qualquer 

valor a título de indemnização para nenhumas das partes. ------------ 

Cláusula 13ª -------------------------------------------------------- 

(Resolução) -------------------------------------------------------- 

1.A falta de cumprimento, grave, das competências e obrigações das 

partes, constituem incumprimento do presente protocolo, assistindo à 

parte contrária o direito de resolver o mesmo, com todas as legais 

consequências daí resultantes. -------------------------------------- 

2.Em especial, a falta de cumprimento, grave, pelo segundo outorgante 

das competências e obrigações estabelecidas no presente protocolo 

constitui causa da sua resolução imediata por parte do primeiro 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

Cláusula 14ª -------------------------------------------------------- 

Alterações e aditamentos -------------------------------------------- 

Quaisquer alterações ou aditamentos ao teor do presente protocolo 

devem ser efetuadas por escrito e assinadas por ambas as partes.----- 

Cláusula 15ª -------------------------------------------------------- 

Comunicações ------------------------------------------------------- 

Todas as comunicações relativas ao presente protocolo deverão ser 

dirigidas para as moradas referidas na identificação das partes 

outorgantes. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Foro --------------------------------------------------------------- 

1 – Todas as divergências sobre a interpretação, validade ou execução 

do presente protocolo deverão ser resolvidas por acordo entre as partes 

e subsidiariamente pelas disposições previstas no Código do 

Procedimento Administrativo, no Código dos Contratos Públicos e no 

Código Civil, consoante a matéria. ---------------------------------- 

2 – No caso do diferendo subsistir e não puder ser resolvido, as partes 

acordam como competente com expressa renúncia a qualquer outro, o 

Tribunal da Comarca de Chaves podendo optar, em alternativa, pelo 

Tribunal Arbitral, a ser constituído e a funcionar nos termos da Lei 

em Vigor. ----------------------------------------------------------- 

O presente Protocolo é feito em dois exemplares, ambos valendo como 

originais, os quais vão ser assinados pelas partes outorgantes, sendo 

um exemplar entregue a cada uma delas. ------------------------------ 

Paços do Concelho, ------, de --------------------------- de 2021 --- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção da Senhora 

Vereadora do Partido Social Democrata, Dra. Maria Manuela Pereira 

Tender, e seis votos a favor, dos restantes membros deste órgão, 

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

Notifique-se. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

Democrata, Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo apresentado a 

seguinte declaração: ----------------------------------------------- 

Embora reconheça a qualidade da proposta que associação apresentou, 

tendo em consideração as atuais condições de pandemia, do 

confinamento, e da incerteza que vivemos, tem dúvidas que a associação 

tenha condições para executar este plano, sendo nessa condição que o 

apoio de 40 mil euros lhe parece excessivo, para um ano de incertezas 
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e a Câmara Municipal a necessitar de apoiar tanta gente, daí o seu 

voto de abstenção. -------------------------------------------------- 

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

Em resposta à declaração, acima, exarada, usou da palavra, o Presidente 

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

Vivemos tempos de incerteza, o futuro é incerto, mas temos de continuar 

a programar, prever, e a executar e nessa perspetiva esta proposta vai 

nesse sentido. ------------------------------------------------------ 

É verdade que, ainda hoje, se aprovaram medidas de apoio económico e 

social com uma expressão financeira de aproximadamente 1 milhão de 

euros. ------------------------------------------------------------- 

Também é verdade que esta proposta valoriza a resiliência e a 

continuidade desta associação, sendo que este tipo de apoios permite 

também a fixação jovens licenciados no Concelho. -------------------- 

É necessário realizar um esforço para dar o contributo possível, para 

que se tenha uma comunidade mais resiliente, coesa e capaz. --------- 

 

 

2. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À “LIGA DOS AMIGOS DO 

HOSPITAL   DISTRITAL DE CHAVES”. PROPOSTA N.º 27/GAP/2021. ---------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Exposição de Motivos ----------------------------------------- 

A Liga dos Amigos do Hospital Distrital de Chaves, veio através dos 

ofícios registados no Serviço de Expediente Geral com os nºs 2594 e 

2950, datados de 1 de março e 2 de março, respetivamente, solicitar o 

habitual apoio da autarquia, na concretização das ações previstas no 

seu Plano de Atividades para o ano 2021. ---------------------------- 

Como é do conhecimento de todos, a comparticipação financeira 

atribuída a esta instituição, resulta, da divisão pelas quatro Câmaras 

Municipais da área de influência do Hospital Distrital de Chaves, em 

partes proporcionais, dos valores transferidos no âmbito do Fundo de 

Equilíbrio Financeiro. ---------------------------------------------- 

Considerando que no ano em curso, a comparticipação do Município de 

Chaves é de 4.000,00€ (quatro mil euros), conforme documento em anexo. 

Considerando a atividade que continua a ser levada a cabo pela Liga, 

nomeadamente no apoio a doentes carenciados de bens materiais, como 

medicamentos, próteses oculares e ortopédicas, transporte de doentes, 

vestuário, etc.; ---------------------------------------------------- 

Considerando o inequívoco apoio que esta instituição presta a pessoas 

que em ambiente hospitalar de internamento, não têm qualquer género 

de acompanhamento; -------------------------------------------------- 

Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 

pelo disposto na alínea u), do número 1, do artigo 33º, do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, pode, legalmente, o executivo 

municipal deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos 

legalmente existentes, nomeadamente no apoio a atividades de interesse 

municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa, ou 

outra. ------------------------------------------------------------- 

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

Atendendo às razões expostas, sou de submeter à aprovação do executivo 

camarário a seguinte proposta: -------------------------------------- 

• Apoiar financeiramente a “Liga dos Amigos do Hospital Distrital 

de Chaves”, no montante de 4.000,00€ (quatro mil euros); ------------ 

• Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à 

entidade peticionária; ---------------------------------------------- 
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• Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal 

liberalidade e para o fim em vista em Jornal Local e/ou em Boletim 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

• Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta à 

Divisão de Administração Geral para ulterior operacionalização; ----- 

• A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04.07.01.99 ------------------------------------------------ 

• Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos 

em Atraso, anexa-se à presente informação documento contabilístico da 

Divisão Financeira. ------------------------------------------------- 

Chaves, 09 de março de 2021 ----------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, NUNO VAZ. --------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 5. --– 

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

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 6. --– 

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

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

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

 

 

3.3. PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO, APROVAÇÃO DE 

PROJETO DE ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM RESTAURANTE – ROTUNDA 

DO RAIO X – AVENIDA D. JOÃO I, SANTA MARIA MAIOR – CHAVES – SISTEMAS 

MCDONALD`S PORTUGAL, LDA – PROCESSO Nº 349/01 – INFORMAÇÃO Nº. 

362/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 
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URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

26.02.2021. -------------------------------------------------------- 

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 264/20, referente ao processo n.º 

631/05, a firma, Sistemas McDonald`s Portugal, Lda, na qualidade de 

arrendatário, apresenta, um pedido de licenciamento, visando a 

aprovação de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada 

em obras de ampliação1 de um espaço, destinado a “estabelecimento de 

restauração e bebidas”, com alvará de obras de construção n.º 85/02, 

99/13 e comunicação prévia n.º 4/15, sito, na rotunda do Raio X, Av.ª 

D. João I, União das freguesias da Madalena e Samaiões no concelho de 

Chaves. ------------------------------------------------------------

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

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 12.051,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 905 e descrito na conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 583/20091009, da freguesia da Madalena. ----------

2. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------

2.1. Alvará de Licença n.º 85/02 – referente à construção do 

restaurante. -------------------------------------------------------

2.2. Alvará de Licença n.º 99/13 – alteração da fachada. ------------

2.3. Comunicação Prévia n.º 4/15 – ampliação de 35 m2 do restaurante. 

2.4. Alvará de Autorização de Utilização n.º 16/16 – estabelecimento 

de restauração e bebidas com 302,00 m2. -----------------------------

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

3.1. O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e no n.o 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de 

Abril, nomeadamente: ------------------------------------------------ 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial, referentes ao prédio; 

- Caderneta Predial Urbana; ----------------------------------------- 

- Ficha de elementos estatística; ----------------------------------- 

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

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

- Estimativa do custo total da obra; -------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1/2 000; ---------------------------

- Planta de localização e enquadramento à escala 1/10 000; ----------

- Extrato da Planta de ordenamento e condicionantes do P.D.M; ------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do plano de acessibilidades 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; ----------------------------------------------- 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Plano de acessibilidades; ----------------------------------------- 

- Memória Descritiva e Justificativa; ------------------------------- 

- Planta de Implantação à escala 1:200; ----------------------------- 

- Plantas à escala 1:100; ------------------------------------------- 

- Cortes à escala 1:100; -------------------------------------------- 

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

                                                           
1 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
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- Plantas de contrastes; -------------------------------------------- 

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

- Termo de responsabilidade de conformidade com o regulamento geral 

do ruído; ----------------------------------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ---------------------------------------

4.1. No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação -------------

4.1.1. O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

na alínea c) do n.º 2 art.º 4 do Dec.- Lei 555/99 alterado pelo Dec.- 

Lei n.º 136/2014 de 9 de Setembro, por se tratar de obras de ampliação 

em área não abrangida por operação de loteamento, estando deste modo 

sujeita a licença administrativa. -----------------------------------

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

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

n.º 47 A, o prédio está inserido num espaço da Classe 1 – Espaço Urbano 

e Urbanizável e da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves e em espaço de 

classe 4 – espaço agrícola e florestal - categoria 4.2 – espaço 

agrícola e na subcategoria 4.2. B – espaços agrícolas condicionados 

(RAN+REN). ---------------------------------------------------------

4.2.2. Por outro lado, sobre o prédio impendem servidões e restrições 

de utilidade pública advenientes da sua localização, designadamente: 

4.2.2.1. Aeródromo de Chaves; ---------------------------------------

4.3. No Regime jurídico de acesso e exercício de atividades de 

comércio, serviços e restauração – Decreto – Lei n.º 10/2015 de 16 de 

Janeiro. -----------------------------------------------------------

4.3.1. O pedido apresentado, tem enquadramento legal na alínea q) do 

n.º 1 do artigo 1.º do Decreto - Lei n.º 10/2015, de 16/01, pelo facto, 

de se tratar de estabelecimentos de restauração e bebidas, estando 

sujeita, a uma mera comunicação prévia o acesso às atividades. ------

5. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ----------------------------

5.1. O requerente solicita, o licenciamento, das obras de ampliação 

de um edifício destinado a serviços- “restaurante”, licenciado ao 

abrigo do alvará de obras de construção n.º 85/02, 99/13 e comunicação 

prévia n.º 4/15, com uma ampliação da área bruta de construção de 

50,20 m2, contígua ao alçado lateral direito do imóvel. ------------- 

5.2. Esta ampliação é designada, pelo requerente como “pérgula 

bioclimática”, é constituída por uma estrutura ligeira em perfis de 

alumínio, com lâminas motorizadas orientáveis que permita uma 

utilização otimizada do espaço ao longo de todo o ano. Através de um 

sistema de automação inteligente com recurso a sensores crepuscular, 

de vento, temperatura e pluviosidade, sendo efetuada uma gestão da 

abertura das lâminas de cobertura permitindo um uso dessa área, de 

forma a que seja agradável em termos de permanência por parte dos 

utentes do restaurante, como sendo uma esplanada que poderá estar 

totalmente aberta, como fechada, tendo sempre em conta as condições 

climatéricas exteriores. ------------------------------------------- 

5.3. A ampliação pretendida, de acordo com a planta de implantação 

apresentada, projeta-se, em espaço de Classe 1 – Espaço Urbano e 

Urbanizável e da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ------------------

5.4. A operação urbanística, consubstanciada na ampliação do edifício 

destinado a séricos – “restaurante”, compagina-se com os afastamentos 

existentes na envolvente imediata, os alinhamentos à via pública com 

a qual confronta e o índice de construção do solo, ao propor para este 

último um valor de 0,98 m2/m2. Neste sentido, pode -se concluir que 

projeto em causa respeita as regras e parâmetros de edificabilidade, 

previstos no artigo 19.º da Alteração e Republicação do Regulamento 

do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 
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5233/2018. ---------------------------------------------------------

5.5. Face às alterações propostas, as quais, contemplam uma cércea de 

2.80, inferior á do edifício existente, com 5,02 metros, considera-

se, não ser necessária a consulta á entidade- ANA - aeroportos, em 

razão da localização. ----------------------------------------------

5.6. Face à tipologia do imóvel previsto (estabelecimento serviços) e 

à área bruta de construção do mesmo (ampliação), a proposta cumpre o 

especificado na alínea d), do n.º 3, do artigo 12.º da Alteração e 

Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

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

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, uma vez que contempla no 

interior do seu prédio 15 lugares de estacionamento automóvel, o qual 

é superior ao valor mínimo de 7 lugares previstos naquela norma 

regulamentar. ------------------------------------------------------

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

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

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

do autor do projeto de arquitetura e do coordenador do projeto, cujos 

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

7. CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------

7.1. A operação urbanística, consubstanciada, na ampliação de um 

espaço, inserido num conjunto comercial, respeita as regras e 

parâmetros de edificabilidade, previstos na alínea a1) da subalínea 

i) do n.º2 do artigo 19.º da Alteração e Republicação do Regulamento 

do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

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

5233/2018, pelo facto de propor: um índice de construção de 0,72 m2/m2, 

uma cércea de 2,80 metros e um número de pisos de 1. ---------------- 

7.2. Considerando, que o uso pretendido, para serviços, respeita o 

disposto na alínea a) do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e 

Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

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

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços 

de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo 

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

7.3. Considerando, que o projeto apresentado, dá cumprimento, ao 

disposto no Decreto-Lei 163/06 de 8 de Agosto, relativo a 

acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada, sendo certo que, 

está instruído com termo de responsabilidade do plano de 

acessibilidades, de acordo com o previsto no n.º 8 do art.º 20 do 

RJUE. --------------------------------------------------------------

7.4- De acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de 16 de Dezembro 

e ulteriores alterações, que dispõe o interessado, do prazo de seis 

meses para apresentar projetos de especialidades, podendo este prazo 

ser prorrogado por uma só vez, e por período não superior a 3 meses, 

mediante requerimento fundamentado apresentado antes do respetivo 

termo e no caso individual e concreto em apreciação com a identificação 

da fase da obra a que se reporta, de acordo com o previsto no n.º 3, 

do artigo 59.º, do referido diploma legal. -------------------------- 

7.5- Findo o prazo referido no paragrafo anterior, e caso não sejam 

apresentados os projetos de especialidades, implica a suspensão do 

processo de licenciamento pelo período máximo de seis meses, findo o 

qual é declarada a caducidade após audiência previa do interessado; -

8. PROPOSTA DE DECISÃO ----------------------------------------------

8.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------
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8.1.1- Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, apresentado 

sob requerimento n.º 227/21. ----------------------------------------

8.1.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente, na próxima 

reunião do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo. 

8.2- Caso a Câmara delibere, favoravelmente, o pedido de aprovação do 

projeto de arquitetura, da ampliação de um edifício destinado a 

serviços – “restaurante”: -------------------------------------------

8.2.1- De acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de 16 de 

Dezembro e ulteriores alterações, dispõe o interessado do prazo de 

seis meses para apresentar projetos de especialidades conforme 

estabelecido no n.º 16, da Portaria 113/2015 de 22 de Abril, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

Projeto de estabilidade; --------------------------------------------

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

-Projeto de instalação de gás ou declaração de isenção; -------------

- Estudo de comportamento térmico; ----------------------------------

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores; -----------------------------------

-Chaves, 26 de Fevereiro de 2021   ----------------------------------

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

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 05.03.2021. 

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, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 05.03.2021.    ------------------------------------

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 UNIFAMILIAR E ANEXO – RUA DE S. VICENTE 

DE PAULA Nº 2 – SANTA MARIA MAIOR – ANTÓNIO JORGE GARCIA AZEVEDO – 

PROCESSO Nº 21/21 – INFORMAÇÃO Nº 371/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 01.03.2021. -------------------------- 

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 42/21, referente ao processo 

n.º21/21, o Sr.º António Jorge Garcia Azevedo, na qualidade de 

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

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de ampliação2 de uma habitação unifamiliar com licença n.º 

607/87 e da construção3 de anexo, sito, na rua São Vicente Paula, n.º 

2, freguesia de Santa Maria Maior no concelho de Chaves. -----------

1.2- De acordo com a Caderneta Predial Urbana apresentada, o prédio 

                                                           
2 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
3 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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urbano tem a área total de 610,00 m2, está inscrito na matriz com o 

n.º 4328 NIP, da freguesia de Santa Maria Maior. --------------------

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

2.1- Licença de obras n.º 607/87, para construção de uma habitação 

familiar, de cave e r/chão, com a área de 245,00 m2. ----------------

2.2- Processo n.º 25/94, relativo à “Conferência de São Vicente Paulo”. 

2.3- Licença de obras n.º 606/87, para construção de muro de vedação; 

2.4- Processo n.º 27/96, para obras de construção de um anexo. Este 

processo encontra-se caducado. --------------------------------------

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

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Caderneta Predial Urbana; ----------------------------------------- 

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

Diretor Municipal; ------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:10. 000; ------------------------ 

- Planta de localização à escala 1:2. 000; -------------------------- 

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

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, coordenador do projeto e dos projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

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

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

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

- Quadro de áreas; ------------------------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------- 

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

- Levantamento topográfico à escala 1:250; -------------------------- 

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

- Planta de implantação 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; --- 

- Pedido de isenção de plano de acessibilidades; --------------------  

- Ficha de Segurança Contra Incêndios; ------------------------------ 

- Declaração de isenção de emissão de pré-certificado energético, 

subscrito por técnico legalmente habilitado; ----------------------- 

- Declaração de não apresentação do projeto acústico, subscrito por 

técnico legalmente habilitado --------------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores; -----------------------------------

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação -------------

4.1.1-O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, 16/12, alterado e republicado 

pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à 

legalização das obras de ampliação de habitação unifamiliar e da 
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construção de anexos. -----------------------------------------------

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------

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

n.º 34 A, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ------------

4.3 - Nos Regulamentos Municipais -----------------------------------

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. ---------------------------

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de ampliação de uma 

habitação unifamiliar, de r/chão, com a área bruta de construção de 

152,20 m2 e da construção de anexo, com a área de 71,80 m2. As 

alterações na habitação são, ao nível da diminuição do número de pisos, 

área bruta de construção, de implantação e alteração de fachada. ----

5.2- O imóvel, que se pretende legalizar as obras de ampliação, é uma 

preexistência, pelo facto de estar devidamente licenciado, em 

conformidade com o disposto na alínea b), do n.º 1, do art.º 54, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal. -----------------------------

5.3-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). 

5.4- 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) = 610,00 m2 x 1,20 m2/m2 = 732,00 

m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza 

uma área bruta de construção de 223,70 m2, o que implica um índice de 

construção de 0,37 m2/m2 < 1,20 m2/m2 (índice de construção do local). 

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

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

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

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

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

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

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

5.6-Face ao uso previsto do imóvel (habitação unifamiliar) e à área 

bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 

alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma 

vez que tem área em logradouro, para 1 lugar de estacionamento 

automóvel. ---------------------------------------------------------

5.7- A habitação unifamiliar e anexo, com a área bruta de construção 

                                                           
4 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 223,70 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 o n.º 1, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

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

montante de 56,00 euros. -------------------------------------------

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

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

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

75,39 euros. --------------------------------------------------------

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 131,39 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 cubos de granito, 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. ---------------------------------

8.6- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa 

ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação 

excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma 

operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não 

é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à 
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apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa 

ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a 

celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida 

a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor 

opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade, 

embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo 

urbanístico em causa, tendente a legalização da construção. ---------

8.7- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que 

vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando 

a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as 

seguintes prescrições: ----------------------------------------------

8.7.1 - A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros; -------------------------------------------------------

8.7.2 - Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada; ---------

9- PROPOSTA DE DECISÃO ----------------------------------------------

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando, que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de construção da “habitação unifamiliar e 

anexo”, o interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do 

artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da 

Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do 

respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com 

o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. ----------

ANEXO I -------------------------------------------------------------

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

Áreas (m2): ---------------------------------------------------------

Habitação unifamiliar – sem aumento de área; -----------------------

Anexo - com a área de 71,80 m2; ------------------------------------

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

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

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,24 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,14 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 1 0,20 0,20   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,06 0,00   

 - Betão  0 0,20 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,18 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,35 0,00   
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 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 0 0,17 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,35 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,24 0,24   

REDE DE ESGOTOS   1 0,34 0,34   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,36 0,00   

        

  C - Custo das obras existentes na via pública   0,78     

  A - área bruta da obra a realizar     71,8 m2 

        

  

Anexos, garagens, cozinhas regionais e 

obras semelhantes em terreno onde já se 

encontre construída moradia unifamiliar e, 

desde que a área bruta daquelas 

construções ultrapasse 20 m2      

   - n.º 1 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 56,00   € 

 QUADRO II --------------------------------------------------------- 

 - Cálculo das taxas administrativas   ----------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------ 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 11 Anexo de apoio 71,80 m2 1,05 € 75,39€ 

  TOTAL      75,39 € 

 TOTAL A LIQUIDAR……………………………………∑ 56,00 € + 75,39 € = 131,39 € ------- 

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

Chaves, 01 de Março 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 05.03.2021. 

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, SRº ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 08.03.2021.    ------------------------------------

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. LEGALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE EDIFICAÇÃO – LUGAR DO 

FACHO – CIMO DE VILA DA CASTANHEIRA – AMARO NOGUEIRA FERNANDES – 

PROCESSO Nº 154/04 – INFORMAÇÃO Nº 374/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 01.03.2021. -------------------------- 

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 2672/20, referente ao processo n.º 

154/04, o Sr.º Amaro Nogueira Fernandes, na qualidade de proprietário, 

solicita, um pedido de aprovação de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, na legalização das obras de construção5, 

                                                           
5 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;---- 
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de uma habitação unifamiliar, sito, no lugar do Facho – Cimo de Vila 

da Castanheira, freguesia de Cimo de Vila da Castanheira no concelho 

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

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

apresentada, o prédio rústico, tem a área total 2.800,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 3275 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 195/19970922, da freguesia de Cima de Vila 

da Castanheira. ----------------------------------------------------

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

tem a área total 2.800,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 537 

NIP, da freguesia de Cima de Vila da Castanheira. -------------------

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

2.1- Alvará de obras de construção n.º 437/04, para construção de um 

armazém agrícola, de r/chão, com a área de 216,00 m2. ---------------

2.2- Alvará de Autorização de Utilização n.º 244/05, para “armazém 

agrícola”; ---------------------------------------------------------

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

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

- Caderneta Predial Urbana; ----------------------------------------- 

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

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5. 000; -------------------------- 

- Planta de localização 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 1:500; ------------------------- 

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

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

- 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; --- 

- Pedido de isenção de plano de acessibilidades; -------------------  

- Ficha de Segurança Contra Incêndios; ------------------------------ 

- Declaração de não apresentação do projeto acústico, subscrito por 

técnico legalmente habilitado. -------------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 
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- Ficha de elementos estatísticos; ----------------------------------

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

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação -------------

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras de construção de uma habitação unifamiliar. ---------------

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------

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

n.º 35 B, o prédio urbano está inserido em dois espaços distintos: 

espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – 

Outros Aglomerados e em espaço de classe 4, espaços agrícolas e 

florestais, categoria 4.3 - espaços agroflorestais e na subcategoria 

4.3.A – espaços Agroflorestais comuns. -----------------------------

4.3 - Nos Regulamentos Municipais -----------------------------------

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. ---------------------------

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------

5.1- O requerente refere no projeto apresentado, que pretende a 

legalização de obras de “ampliação de uma habitação unifamiliar, ou 

seja, que construiu um armazém agrícola de acordo com o alvará de 

obras de construção n.º 437/04, tendo executado a ampliação de mais 

um piso para construção de habitação própria.” ----------------------

5.2- Pese embora, os antecedentes do processo, os quais se referem à 

construção de um armazém agrícola, a implantação da habitação, 

projeta-se, em espaço de classe 4 – espaço agrícola e florestal - 

categoria 4.3 – espaço agroflorestais na subcategoria 4.3.A – espaços 

agroflorestais comuns. ----------------------------------------------

5.3- Na categoria de espaço em que está implantada a habitação, só são 

permitidas edificações destinadas a habitação, quando seja apresentada 

prova documental (Certidão da Conservatória do Registo Predial) de que 

a área da parcela é de 20 000 m2 (fora da área de proteção à zona 

urbana de Chaves). -------------------------------------------------

5.4- Segundo levantamento topográfico e certidão da Conservatória do 

Registo Predial, o terreno tem 2.800,00 m2 <20.000,00 m2 (área mínima 

de terreno necessária, para a edificação pretendida). ---------------

6 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------

6.1- Constatando-se, que o uso habitacional e a área da parcela de 

terreno, não respeitam, o disposto no n.º 1, do artigo 37.º6, do 

                                                           
6 Artigo 37º - Edifícios destinados a habitação --------------------- 

1.- Só poderão ser autorizadas novas edificações destinadas a 

habitação que se localizem em parcelas para as quais seja apresentada 

prova documental de que a área da parcela é de pelo menos 40 000 m2 ou 

20 000 m2, conforme se localize, respectivamente dentro da área de 

protecção á zona urbana de Chaves, delimitada na planta de ordenamento 

ou fora daquela área. -----------------------------------------------  

2. – Verificada a condição expressa no número anterior e ainda os 

requisitos gerais estipulados no n.º 2 do artigo 35º, as edificações 

a autorizar deverão obedecer ás seguintes regras: ------------------- 

a) O conjunto edificado poderá albergar uma só habitação unifamiliar, 

b) A área bruta de construção máxima admissível para o conjunto 

edificado é a que corresponde á aplicação do Ic = 0.05 m2/m2 á área da 

parcela; ----------------------------------------------------------- 
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Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

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

Aviso n.º 5233/2018. ------------------------------------------------

6.2- Considerando que as obras de construção da habitação unifamiliar 

e a área do terreno em que se insere, não cumprem o especificado nas 

alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2, do artigo 37.º, da Alteração e 

Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

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

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ----------------------------

7 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------

7.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A do RJUE e artigo 

73.º- C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

indeferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a 

que se fez referência e reconhecer que não se encontram preenchidos 

os requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

c) Caso, a Câmara Municipal delibere indeferir o presente pedido de 

legalização das obras de construção da habitação unifamiliar, dever-

se-á ainda notificar, o requerente nos termos do disposto no artigo 

114.º e seguintes, do Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, que 

aprovou o novo Código do Procedimento Administrativo, dando-se 

cumprimento ao disposto no artigo 121º e seguintes, no que respeita à 

audiência prévia dos interessados, mediante o estabelecimento de um 

prazo de 10 dias para, querendo, virem a processo, dizer o que se lhes 

oferecer sobre o presente sentido de decisão. ----------------------- 

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

Chaves, 01 de Março 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 05.03.2021. 

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, SRº ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 08.03.2021.    ------------------------------------ 

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

                                                           
c) O conjunto edificado tem de garantir um afastamento mínimo de 200m 

a qualquer instalação agro - pecuária já existente, salvo se esta se 

situar dentro da própria parcela e estiver devidamente licenciada; 

d) As edificações novas implantar-se-ão a uma distância mínima de 10 

m de qualquer estrema da parcela; ----------------------------------- 

e) As edificações novas não poderão ultrapassar a altura de 7.5m; --- 
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3.6. LEGALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE AMPLIAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E ALPENDRE – RUA PADRE MANUEL 

PITA, Nº 2 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE- 

FRANCISCO DOS REIS FERNANDES – PROCESSO Nº 842/20 – INFORMAÇÃO Nº 

398/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

04.03.2021. --------------------------------------------------------

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 165/21, referente ao processo n.º 

842/20, o Sr.º Francisco dos Reis Fernandes, na qualidade de 

proprietário, apresenta elementos, relativos a um pedido e com vista 

à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, na legalização das obras de ampliação7 de uma 

habitação unifamiliar, com alvará de licença n.º 81/79. Pretende ainda 

a construção de uma garagem e de um alpendre, sito, na rua Padre Manuel 

Pita, N.º 2, União das freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge. 

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

apresentada, o prédio urbano tem a área total 394,00 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 866 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 2908/20040218, da freguesia de Outeiro Seco. --------------

1.3- De acordo com a Caderneta Predial Urbana, o prédio urbano tem a 

área total 394,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 866, da União 

das freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge. -------------------

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

2.1- Alvará de Licença de Obras N.º 81/79, para construção de uma 

habitação unifamiliar de r/chão e andar, com a área de 193,66 m2. ---

2.2- Alvará de loteamento 4/78. ------------------------------------- 

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

3.1-O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, do 

ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 

de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

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

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

       - Caderneta Predial Urbana; ---------------------------------------- 

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

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

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

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

- 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 do projeto de arranjos 

exteriores, quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares 

aplicáveis; --------------------------------------------------------  

- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 

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

                                                           
7 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
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- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

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

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

- Estimativa do custo total da obra; -------------------------------- 

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

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

- Termo de responsabilidade do plano de acessibilidades e respetivo 

plano; ------------------------------------------------------------- 

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

- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à 

escala de 1: 200; --------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Fatura do gás; ---------------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras ampliação de uma habitação unifamiliar. Na alínea c), do n.º 

2, art.º 4, do Dec.- Lei555/99 alterado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, 

de 9 de Setembro, por se reportar a obras de construção em área não 

abrangida por operação de loteamento, estando deste modo sujeita a 

licença administrativa. --------------------------------------------

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com 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 (RMUE). --------------------

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ----------------------------

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de ampliação de uma 

habitação unifamiliar, de r/chão e andar, com a área bruta de 

construção de 202,00 m2. Para além da legalização, das obras levadas 

a efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio, 

pretende levar a efeito, a construção de uma garagem com a área de 

45,00 m2, em cave e de um alpendre com 16,00 m2. --------------------

5.2- A proposta apresentada assenta na legalização das obras de 

ampliação da habitação, que são ao nível do fecho de escadas exterior, 

permitindo a comunicação interior entre os pisos e na funcionalidade 

do espaço interior. -------------------------------------------------

5.3- Como inovação, pretende-se levar a efeito a construção de uma 

garagem em cave, com acesso a partir da rua da Paz e de um alpendre, 

com acesso desde a Rua Padre Manuel Pita. ---------------------------

5.4- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º- C, do Regulamento 
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Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

aos imóveis em 2020-11-26, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”04/2021”, 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 se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

“habitação unifamiliar”, objeto de pedido de legalização das obras 

levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio. Já no que se refere ao acesso â garagem a partir da rua da 

Paz, se iria consultar a Divisão de Projetos e Mobilidade, afim, de 

se pronunciar, sobre eventuais questões de natureza viária, que 

envolvam a pretensão. -----------------------------------------------

5.6- Foi consultada a Divisão de Projetos e Mobilidade, sobre eventuais 

questões de natureza viária, que envolvem a pretensão, no que se 

refere, ao acesso a partir da rua da Paz. A Divisão de Projetos e 

Mobilidade, emitiu parecer datado de 10 de Dezembro de 2020, (que se 

deu conhecimento ao requerente) no sentido “de recuar, em 65 cm, todo 

o muro que confronta com a rua da Paz, para a materialização do passeio 

em falta.” ----------------------------------------------------------

5.7- Através do requerimento n.º 165/21, datado de 20 de Janeiro de 

2021, o requerente apresenta uma declaração, em como se “compromete 

em recuar 65,00 cm, o muro na sua confrontação, com a rua da Paz, 

correspondendo a uma área de 8,60 m2, caso o município necessite no 

futuro de levar a efeito a construção do passeio.” ------------------

5.8- As obras de construção a legalizar e a área das novas edificações, 

respeitam o índice de construção estabelecido para o local, que é 

nestes casos de 1,20 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área 

do terreno x índice de construção) = 394,00 m2 x 1,20 m2/m2 = 472,80 m2 

(máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza uma 

área bruta de construção de 263,00 m2, o que implica, um índice de 

construção de 0,68 m2/m2 < 1,20 m2/m2 (índice de construção do local). 

5.9- 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. ------------------

5.10-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. --------------------------------------------------------- 

5.11- Pelo facto de estarmos, em presença de uma parcela de terreno 

inserida em loteamento (alvará 4/78), o projeto foi apreciado, tendo 

por base a deliberação camarária tomada, sobre a matéria, em reunião 

ordinária da câmara municipal de Chaves, do dia 18 de março de 2011, 

a qual, tem os seus efeitos e ou latitude circunscritos, 

exclusivamente, aos loteamentos e ou edificações projetadas nos lotes, 

juridicamente, constituídos, e cujo título não se encontra registado 

na Conservatória do Registo Predial, o que é o caso em apreciação. --

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

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

7.1- De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

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

montante de 54,78 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 

278,35 euros. -------------------------------------------------------

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 333,13 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas) do anexo I. -------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------

8.1- Considerando, que a edificação, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, com alguma 

naturalidade no meio em que se insere. ------------------------------

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- Considerando, que o requerente, pretende levar a feito a 

construção de uma “garagem e de um alpendre” e que apresenta os 

projetos de arquitetura e especialidades, necessários para o 

licenciamento da edificação. ----------------------------------------

8.5- Assim, pelo facto de não haver, obras de correção a serem levadas 

a efeito, na edificação a legalizar, mas que pretende o requerente 

levar a efeito a construção de uma novas edificações, destinadas a 

“garagem e alpendre”, o título a emitir será o alvará de licença de 

construção, conforme previsto, no n.º1, do artigo 76.º, do Dec.- Lei 

n.º555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores alterações. ---------------

9 - PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A e artigo 73.º- 

C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia procedimental: --

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem o licenciamento das mesmas. ---------- 

c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de construção da edificação destinada “habitação 

unifamiliar”, e face as obras propostas, designadamente, para 

construção de uma “garagem e alpendre”, deverá o interessado, no prazo 

máximo de um ano apresentar nestes serviços os elementos constantes 

do n.º 1, do artigo 3.º, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para 
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que se possa emitir o respetivo alvará de licença de construção, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Apólice de seguro de construção; --------------------------------- 

  - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro; -------------------------------------- 

  - Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; -------------------------------------------- 

  - Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; ------------------------------------------------------------- 

  - Livro de obra, com menção do termo de abertura; ----------------- 

  - Plano de segurança e saúde; -------------------------------------- 

ANEXO I -------------------------------------------------------------

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

Áreas (m2): ---------------------------------------------------------

Habitação unifamiliar – com aumento de área de 8,34 m2 -----------------------

Garagem - com a área de 45,00 m2 ---------------------------------------------------------

Alpendre – com a área de 16,00 m2 -------------------------------------------------------

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

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

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  C - Custo das obras existentes na via pública   0,79     

  
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   69,34 m2 

        

        

  

Ampliações de moradias unifamiliares 

existentes, desde que a área bruta de 

construção seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 54,78   € 

 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       
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n.º 1 Emissão de alvará de licença     66,80 € 

n.º2 Para habitação unifamiliar, por fogo    

a) Até 250 m2 1 78,05 € 78,05 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 5 12,20 € 61,00 € 

          

n.º11 Anexo de apoio 
16,00 m 2 1,05 € 16,80 € 

Art.76, 

n.º6 Vistoria 
 55,70€ 55,70 € 

  TOTAL      278,35 € 

 TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 54,78 € + 278,35 € = 333,13 € -------   

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

Chaves, 04 de Março 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 05.03.2021. 

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, SRº ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 10.03.2021.    ------------------------------------

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 DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA CONSUBSTANCIADA EM OBRAS DE 

ALTERAÇÃO A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – RUA DO SOL, Nº 24 – CIMO DE VILA 

DA CASTANHEIRA – LUÍS DIAS FERNANDES – PROCESSO Nº 920/19 – INFORMAÇÃO 

Nº 0387/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA VITÓRIA JOSÉ DE MATOS ALMEIDA, DATADA 

DE 03.03.2021. ------------------------------------------------------

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. HISTÓRICO/INTRODUÇÃO ---------------------------------------------

1.1 A coberto do requerimento n.º 2569/19, datado de 26/11/2019, o Sr. 

Luís Dias Fernandes, na qualidade de proprietário, apresentou um 

pedido de legalização de uma operação urbanística, consubstanciada em 

obras de alteração, sem os necessários atos administrativos de 

controlo prévio, levadas a efeito num edifício existente destinado a 

habitação unifamiliar, inscrito na matriz em 1937 e licença especial 

de legalização para a sua conclusão, nos termos do disposto no artigo 

102-A, do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, consagrado no 

DL 555/99 de 09/09 e ulteriores alterações, doravante designado por 

RJUE, sito na Rua do Sol, n.º24, freguesia de Cimo de Vila de 

Castanheira, no concelho de Chaves. ---------------------------------

1.2 O processo em causa foi presente à reunião de Câmara de 02 de 

março de 2020, a qual deliberou promover a audiência prévia ao 

interessado, em face da intenção de indeferimento da pretensão. ----

1.3 A coberto do presente requerimento n.º 1144/20, em fase de 

audiência dos interessados, o requerente vem apresentar 

esclarecimentos assim como elementos instrutórios em falta, no sentido 

de alterar o sentido de decisão, bem como solicita o prazo adicional 

de 90 dias após a emissão do alvará de autorização de utilização para 

apresentar a Certidão da Conservatória do registo predial, referente 

ao prédio abrangido. ------------------------------------------------
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2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ------------------------------------------

Em face da Caderneta Predial Urbana emitida pelo Serviço de finanças 

de Chaves, o prédio afeto á habitação de 2 pisos, inscrito na matriz 

em 1937, situado em Castanheira, com a área total do terreno de 241,52 

m2, sendo a área de implantação do edifício de 241,52 m2 e a área bruta 

de construção de 346,45m2, inscrito na matriz sob o artigo 203NIP da 

Freguesia Cimo de Vila da Castanheira, do concelho de Chaves, cujo 

titular é o Sr. Luís Dias Fernandes, ora requerente. ---------------

3. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

3.0 O imóvel em análise, foi inscrito na matriz das finanças em 1937 

e encontra-se representado, na planta dos censos de 1980, pelo que se 

considera a construção inicial como uma pré-existência. -------------

3.1 Em 28/04/2015, através do requerimento/exposição, expedido em 

29/04/2015, pelos serviços de expediente geral, desta Autarquia sob o 

nº4989, de acordo, com o protocolo de registos de documentos, o mesmo 

foi entregue nos serviços da Divisão de Administração e Fiscalização, 

D.A.F., em 30/04/2015, dando origem ao processo nº64/FIS/2015, a Sra. 

Maria Natália Teixeira, apresenta queixa contra o seu vizinho Sr. Luís 

Dias Fernandes, por quanto procedeu à realização de obras de 

melhoramento na sua habitação, prejudicando a visibilidade  

propriedade da exponente, sito no local acima identificado. --------- 

3.2. Em 02/05/2015, através do requerimento/exposição, expedido em 

06/05/2015, pelos serviços de expediente geral, desta Autarquia sob o 

nº5219, de acordo, com o protocolo de registos de documentos, o mesmo 

foi entregue nos serviços da D.A.F., em na qual apresenta vontade 

expressa de retirar a queixa, apresentada em 28/04/2015, contra seu 

vizinho Luís Dias Fernandes, por quanto ele desistiu de realizar as 

obras em causa, sito no local acima identificado. -------------------

3.3 Em 19/07/2016, através do requerimento/exposição com entrada na 

Secção de Atendimento desta Autarquia, sob o requerimento nº 8712/16, 

de acordo, com o protocolo de registos de documentos, o mesmo foi 

entregue nos serviços da D.A.F., em 30/04/2015 (processo 

nº64/FIS/2015), a Sra. Maria Natália Teixeira, comunica pela 2.ª vez 

que o seu vizinho Sr. Luís Dias Fernandes, recomeçou as obras de 

melhoramento na sua habitação, prejudicando a visibilidade  

propriedade da exponente, sito no local acima identificado. --------

3.4 Ficha de Acompanhamento de Operações Urbanísticas nº21/2016 – zona 

B e relatório sobre a situação da obra, em anexo, datado de 05/08/2016, 

do qual se extrai que “o Sr. Luís Dias Fernandes (…) está a levar a 

efeito operação urbanística de reconstrução de uma casa de habitação 

de R/C e andar, com cerca de 42m2 de área de implantação, bem como 

armazém de R/C, com cerca de 40m2, sem qualquer controlo por parte da 

administração”. ----------------------------------------------------

3.5 Em 09/08/2016 e na sequência da Ficha de acompanhamento de 

Operações Urbanísticas nº21/2016 – zona B, datada de 04/08/2016, a 

Dra. Sandra Lisboa, então Chefe da D.A.F., prestou a informação 

n.º80/DAF/FIS/2016, com o sentido de notificar o eventual infrator 

para num prazo não superior a 15 dias adotar as diligencias necessárias 

tendentes á realização da situação, apresentando para o efeito o 

respetivo projeto de aprovação para operação urbanística que está a 

levar a efeito e aplicação de medida de tutela da legalidade 

urbanística, embargo, a qual recaiu na qual recaiu o Despacho Superior 

do Sr. Vereador da Camara Arq.º Castanheira Penas, datado de 

04/12/2016; --------------------------------------------------------

3.6. Na sequência do Despacho Superior do Sr. Vereador Arq.º 

Castanheira Penas, datado de 04/12/2016, o processo foi encaminhado 

para o Sector de Fiscalização Administrativa Municipal, para 
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levantamento do Auto de embargo e Suspensão de Obras particulares, 

determinado em 18/08/2016; -----------------------------------------

3.7 O Sr. Luís Dias Fernandes, através de carta registada com aviso 

de receção, com entrada na Secção de Atendimento desta Autarquia, sob 

o requerimento nº 10906/16, de acordo, com o protocolo de registos de 

documentos, o mesmo foi entregue nos serviços da D.A.F., solicitando 

prorrogação de prazo, por mais “30 dias, para apresentar o projeto”. 

Sobre o qual recaiu o parecer da Dra. Sandra Lisboa, proferido em 

2019/09/19, no sentido de autorizar o prazo excecional solicitado. 

Tendo o requerente oficiado por ofício n.º 135/DAF/FISC/2016, de 

22/09/2016; --------------------------------------------------------

3.8 Despacho superior praticado no pretérito dia de 09/11/2016, no 

sentido de o assunto ser remetido para a Divisão de Gestão e 

Ordenamento do Território, D.G.O.T, para informar se o eventual 

infrator procedeu, ou não, á regularização da situação. Na qual recaiu 

a informação/proposta n. º237/SAA/2016, datada de 11/11/2016, 

informando que até á presente data o, não foi registado qualquer 

processo, tendentes à regularização da situação; -------------------

3.9 Face à informação/proposta n. º237/SAA/2016, datada de 11/11/2016, 

foi instaurado o processo de contraordenação e aplicação de medida de 

tutela da legalidade urbanística – demolição, por despacho superior 

datado de 23/01/2017; -----------------------------------------------

3.10 Participação n.º08/2010, no âmbito do processo de fiscalização 

n.º64/FIS/2015, notificada por oficio n.º 30/DAF/FISC/2017, datado de 

2017/02/14; --------------------------------------------------------

3.11 Como antecedente ao pedido de legalização apresentado, regista-

se em Arquivo Municipal, o anterior processo de obras n. º99/17, em 

nome do Sr. Luís Dias Fernandes e que se destinou á legalização de 

obras de “alteração em imóvel preexistente e licença especial para a 

sua conclusão”. Com base na proposta elaborada na informação/proposta 

n.º 319/SCOU/2017, de 02 de março de 2017/Requerimento n.º 244/17, foi 

deliberado em Reunião de Camara de 31/03/2017 o indeferimento do pedido 

de licenciamento. --------------------------------------------------- 

4. INSTRUÇÃO DO PEDIDO ----------------------------------------------

4.1 A instruir o pedido, de acordo com o estabelecido no Anexo I, do 

ponto I e nos números 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22/04, em articulação co o artigo 73-C do RMUE, foram submetidos os 

seguintes elementos a seguir elencados: ----------------------------- 

a) CD, acompanhado de declaração de conformidade digital; -------- 

b) Caderneta predial onde consta o correspondente artigo matricial; 

c) Levantamento topográfico, instruído com comprovativo da validade 

da inscrição em associação pública de natureza profissional e 

Declaração subscrita pelo autor do respetivo levantamento topográfico; 

d) Termos de responsabilidade subscrito pelo autor, do projeto de 

arquitetura, do Plano de acessibilidades e do coordenador do projeto 

quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis, acompanhado de comprovativo de inscrição do técnico em 

associação pública de caracter profissional e respetivo seguro; ----- 

e) Projeto de arquitetura, composto por memória descritiva e 

justificativa, e peças desenhadas, calendarização da execução da obra 

(3 meses), estimativa do custo dos trabalhos em falta (16.000,00€), 

fotografias do imóvel, Plano de acessibilidades, ficha de elementos 

estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho; ---- 

f) Ficha de medições, acompanhada de perfis esquemáticos dos 

arruamentos, com descrição dos materiais; --------------------------- 

g) Projetos de especialidades (Projeto de estabilidade, Projeto de 

redes prediais de água e esgotos, Projeto de águas pluviais, Projeto 
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de arranjos exteriores, Estudo de comportamento térmico , Ficha  de 

segurança contra incêndios em edifícios, Projeto de condicionamento 

acústico, Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos 

projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis e Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade 

civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho); -- 

h) Submeteu através do requerimento n.º 1144/20, em 15/06/2020, para 

além da exposição, fatura de telecomunicações e fatura do consumo de 

energia elétrica, peças desenhadas designadamente, desenhos das 

alterações, alçados posterior e alçado lateral direito (com a 

indicação das cores e dos materiais dos elementos que constituem as 

fachadas e a cobertura, bem como as construções adjacentes). -------- 

i) Mais se refere, não foi apresentada certificação do projeto de 

comportamento térmico, bem como o projeto de gás. ------------------- 

5. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------- 

5.1 No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação --------------- 

1. A pretensão, consubstanciada a reposição da legalidade 

urbanística de uma operação urbanística ilegal, isto é, obras de 

alteração iniciadas sem a necessária licença, de um imóvel existente 

destinado a habitação unifamiliar, inscrito na matriz em 1937 e licença 

especial de legalização para a conclusão das referidas obras e não 

dotada de autorização de utilização, enquadra-se no disposto nos 

artigos n.º 102 e 102-A, do RJUE. em articulação com o artigo 73.º- 

C, do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação (8). -------- 

2. O procedimento foi precedido de vistoria municipal, realizada em 

30/07/2020, pela comissão municipal responsável, em conformidade com 

o n.º 6, do artigo 73.º-C, do RMUE, e instruído com todos os elementos 

necessário à realização da mesma (o referido Auto de 

Vistorian.14/2020, encontra-se em anexo à presente informação). ----- 

5.2 Instrumentos de planeamento em vigor – PDM ---------------------- 

1. Face à carta de Ordenamento, no caso em análise carta nº35-B, do 

Plano Diretor Municipal Chaves (9), o prédio objeto de análise situa-

se em espaços urbanos e urbanizáveis, na categoria 1.3, outros 

aglomerados, aglomerado de Cimo de Vila da Castanheira. ------------- 

2. Segundo a Carta de Condicionante nº 35-B, do PDM, o prédio em 

causa não se encontra abrangido por condicionante, servidão ou 

restrição de utilidade pública. ------------------------------------- 

6. ANÁLISE ---------------------------------------------------------- 

6. 1 Apreciação técnica (de acordo com a legislação em vigor) ------ 

1. Da análise ao processo e tendo em conta 

os esclarecimentos agora prestados e elementos aduzidos, verifica-se 

que: --------------------------------------------------------------- 

a) No referente á recolha das águas pluviais, nomeadamente no alçado 

tardoz ao nível da cobertura, através de caleiras e tubos de queda, 

fixados no edifício em análise, os quais invadem o espaço aéreo não 

pertencente ao requerente, o técnico apresenta esclarecimentos e 

documentação fotográfica que retrata a existência de um espaço 

(surreira) entre o imóvel em análise e a casa vizinha que permite a 

existência de tais equipamentos de drenagem. No mesmo sentido, no 

                                                           
8 Regulamento Municipal da Urbanização e da edificação, publicado em 

Diário da República, 2.ª série – N.º 207-22, de outubro de 2015, 

através do regulamento n. º732/2015; RMUE. -------------------------- 
9 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.º 5233/2018. ---------------- 
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referente aos beirais localizados no tardoz do imóvel, os quais também 

invadem espaço não propriedade do requerente, bem assim a existência 

de janelas, no referido alçado, a documentação fotográfica, agora 

apresentada, permite ilustrar a existência da referida surreira onde 

estão projetados os beirais e deitam as janelas quer do imóvel em 

referência quer da casa vizinha. ------------------------------------ 

b) No alçado principal, existem obstáculos à iluminação, para um e 

outro lado do eixo vertical da janela de compartimento de habitação 

(quarto), com paredes, telheiros/coberturas a uma distância inferior 

a 2m, não salvaguardando um afastamento mínimo de 3m, passa a ser um 

vão de iluminação encerrado, violando o artigo 73.º e 74.º do RGEU. O 

requerente apresenta agora uma alteração, que implica a mudança do 

referido compartimento para “quarto de costura”, considerando tal 

alteração da funcionalidade do espaço julga-se que se poderá aceitar 

a solução proposta. Para além disso o técnico esclarece a área do vão 

de janela, dando cumprimento á regra fixada no artigo 71, º do RGEU. 

c) No referente à inexistência de dispositivos eficientes para a 

evacuação de fumos e gases e eliminação de maus cheiros, conforme 

previsto no artigo 109.º e seguintes do RGEU, vem o técnico esclarecer 

que a kitchenette já se encontra dotada de tal dispositivo, ilustrado 

em fotografia apresentada. ------------------------------------------ 

d) No referente ás regras de edificabilidade vem o técnico 

esclarecer  que à pretensão aplica-se o disposto na alínea a), do 

n.º2, do artigo 19.º do PDM “(…) que a edificabilidade do prédio  é 

função do cumprimento da moda da cércea e dos alinhamentos e recuos 

existentes no local, sendo que as habitações contíguas possuem a mesma 

cércea (R/C e andar) (…) pelo que em termos da envolvente a habitação 

situa-se numa zona de cérceas de dois pisos, estando os alinhamentos 

já definidos há muitos anos”,  para além dos esclarecimentos expressos 

na memória descritiva agora apresentada, submeteu documentação 

fotográfica a ilustrar. --------------------------------------------- 

e) Atendendo que se trata de uma parcela que possui uma área de 

241,60m2 (inferior a 250m2) e localizada num núcleo consolidado pelo 

que não são exigíveis as disposições constantes das alíneas d) e e), 

do n. º2 do artigo 19.º do Regulamento do PDM, conforme previsto no 

n. º3, do artigo 19.º do referido diploma legal. -------------------- 

2. Face ao exposto, do ponto de vista técnico da disciplina de 

arquitetura nada obsta à legalização da operação urbanística, na 

medida em que se conforma com as normas estipuladas pelo PDM de Chaves 

em vigor, designadamente a pretensão respeita o exposto no artigo 19.º 

do Regulamento do PDM de Chaves, na sua última versão. -------------- 

6.2 Quanto ás infraestruturas --------------------------------------- 

O local está satisfatoriamente infraestruturado. -------------------- 

6.3 Quanto aos espaços destinados ao estacionamento de veículos 

automóveis ---------------------------------------------------------

Os 3 lugares de estacionamento previstos, dentro do perímetro do 

terreno do requerente, garantem o número 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. -------------------------------------------------------

6.4 Verificação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) -

O projeto de arquitetura está instruído com termo de responsabilidade 

pelo que nos termos do disposto no nº 8 do artigo 20º do RJUE, está 

dispensada a verificação do interior da edificação. ----------------

7. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 
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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, sou a sugerir a seguinte estratégia procedimental: -- 

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no artigo 102.º-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste para uma próxima reunião de. Camara 

ordinária do aludido órgão administrativo; -------------------------- 

b) Neste contexto o requerente deverá ser informado da possibilidade 

de as obras de alteração, realizadas na construção pré-existente, que 

levou a efeito sem controlo prévio por parte da administração, nos 

termos em que as mesmas se encontram representadas no projeto 

apresentado, poderem vir a ser regularizadas, mediante a emissão de 

Alvará de Licença de Utilização, conforme o estatuído no n.º 3, do 

artigo 73.º-C, do RMUE. --------------------------------------------- 

c) Para que o referido Alvará de utilização seja emitido, o 

requerente deverá diligenciar no sentido de efetuar as obras ainda por 

executar e descritas na calendarização, mais concretamente 

“revestimentos, pavimentos, carpintaria e pinturas”. --------------- 

d) As execuções das referidas obras estão sujeitas a licença, cujo 

requerimento deve ser feito nos termos da legislação em vigor, conforme 

estabelece o ponto 10.º, do artigo 73.º C do RMUE, as quais só poderão 

iniciar-se depois de emitido o respetivo alvará especial de 

legalização (instruído de acordo com a Portaria n.º 216-E/2008, de 

03/03 e artigo 76.º do RJUE, em articulação com o n.º10, do artigo 73-

C, do RMUE, assim como a certificação do projeto de comportamento 

térmico,  bem como o projeto de gás), seguindo -se o requerimento de 

autorização de utilização. ----------------------------------------- 

2. Caso a Câmara municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização, das obras de alteração da habitação unifamiliar, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º14, do artigo 

73.º-C, do RMUE, requerer, num prazo de 30 dias úteis, após a 

concretização das obras de correção, 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. ----------------------------- 

3. No referente ao prazo adicional de 90 dias após a emissão do 

alvará de autorização de utilização para apresentar a Certidão da 

Conservatória do registo predial, referente ao prédio abrangido, sou 

a propor que o mesmo seja atendido favoravelmente, por ser um documento 

instrutório indispensável, ao procedimento em análise. --------------

4. Por último, caso apresente informação tenha concordância do 

executivo, dever-se-á dar conhecimento da presente informação à 

Divisão de Administração Geral e à Sra. Maria Natália Teixeira 

(processo nº64/FIS/2015). ------------------------------------------

Anexo, Tabelas com o cálculo das taxas urbanísticas e administrativas 

e o Auto de vistoria ------------------------------------------------

8. CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 aplicáveis 

à pretensão. --------------------------------------------------------

Habitação unifamiliar (áreas em m2) --------------------------------- 
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8.1 Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) -----------

Não há lugar ao cálculo de infraestruturas urbanísticas, uma vez que 

não há aumento da área bruta de construção, por leitura contrária do 

artigo 25.º, do Regulamento de liquidação e cobrança de taxas devidas 

pela realização das operações urbanísticas, publicado em diário da 

república, 2ª Série – N. º63, em 31/03/2010, regulamento nº 314/2010. 

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 477,86 € (quatrocentos e setenta e sete Euros 

e oitenta e seis cêntimos), conforme descriminado na tabela com o 

cálculo das taxas administrativas a seguir apresentada (artigo 66.º 

da subseção IV). ---------------------------------------------------- 

 
TOTAL A PAGAR………………………………………………………. ∑ 0 € + 477,86 € = 477,86 € -----

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

Chaves, 03 de Março de 2021 -----------------------------------------

A Técnica Superior, Vitória José de Matos Almeida, Engenheira. ------

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 05.03.2021. 

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, Srº ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 08.03.2021.    ------------------------------------

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.8. LICENCIAMENTO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO – CADUCIDADE – 

PRONÚNCIA DA EVENTUAL CADUCIDADE DE PROCESSO DE ARQUITETURA DE 

ESPECIALIDADES – RUA DO CITY – VILAR DE NANTES – SANDRA CAROLINA PIRES 

RODRIGUES SILVA – PROCESSO Nº 463/18 – INFORMAÇÃO Nº 98/SAA/2021 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª 

ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 04.03.2021. ------

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 

18/19, a Sr.ª Sandra Carolina Pires Rodrigues Silva e outros, na 

qualidade de proprietários, solicitaram, pedido de licenciamento, com 

vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, em obras de alteração de um edifício, destinado a 

prestação de serviços - “comunidade terapêutica”, localizado na rua 

do City, em Vilar de Nantes, pertencente à freguesia de Vilar de 

Nantes. O projeto de alterações à arquitetura e os projetos de 

especialidades exigíveis foram aprovados conforme Informação n.º 

358/SCOU/2018, datada de 25/02/2019 e foi submetido à reunião de 

Câmara, realizada em 04/03/2019. Foram os requerentes notificados, em 

29/03/2019, que o pedido de licenciamento foi deferido, tendo sido 

informados que dispunham 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. -----------------------------------------------------

Verificou-se, contudo, que esgotado o prazo para os requerentes 

liquidarem as respetivas taxas administrativas, não o fizeram 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, no prazo previsto para o efeito, determinando 

a imediata cessação da operação urbanística. Notificar os requerentes, 

ao abrigo e para os efeitos do disposto nos artigos 121.º e seguintes 



                                                                F. 258 

                                                                  _____________________ 

 
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, 04 de Março de 2021 -----------------------------------------

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias. -------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 07.03.2021.  

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, SRº ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 09.03.2021.    ------------------------------------

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. PROJETO DE ARQUITETURA DE ALTERAÇÃO DE UMA FRAÇÃO DE COMÉRCIO 

PARA HABITAÇÃO – CADUCIDADE – QUINTA DA BANDEIRA R/C, FRAÇÃO “A” SANTA 

MARIA MAIOR – CHAVES – HENRIQUE CARDOSO BALTAZAR - PROCESSO Nº 157/19 

- INFORMAÇÃO Nº 101/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, 

DATADA DE 03.03.2021. ---------------------------------------------- 

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 

429/19, o requerente, na qualidade de proprietário, solicitou a 

aprovação do projeto de arquitetura de alteração de uma fração de 

comércio para habitação, localizada na rua de São João, Quinta da 

Bandeira, na freguesia de Santa Maria Maior. ------------------------

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 03/07/2019, que 

recaiu sobre a informação técnica n.º 1110/SCOU/2019, datada de 

02/07/2019. -------------------------------------------------------- 

O interessado foi notificado por escrito, em 10/07/2019, 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 o interessado 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 
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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 

artigo 20.º, do RJUE, no sentido de declarar a caducidade e a 

consequente cessação das operações urbanísticas referente ao presente 

processo. ----------------------------------------------------------

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 

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, 03 de Março de 2021 -----------------------------------------

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias. --------------------------

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 07.03.2021. 

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, SRº ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 09.03.2021.    ------------------------------------ 

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. PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DE HABITAÇÃO EM EDIFÍCIO EM BANDA 

CONTÍNUA – CADUCIDADE DE PROCESSO – LUGAR DE FACHEIRO – NANTES – VILAR 

DE NANTES – JACINTA DO ROSÁRIO BARRADAS RITO – PROCESSO Nº 372/20 – 

INFORMAÇÃO Nº 111/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, DATADA 

DE 05.03.2021. ------------------------------------------------------

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – Enquadramento ---------------------------------------------------   

Através do requerimento com o registo de entrada nestes serviços n.º 

1053/20, a requerente, solicitou um pedido de informação prévia nos 

termos e disposto no artigo 14.º do RJUE, referente ao terreno inscrito 

na matriz da Freguesia de Vilar de Nantes, sob o n.º 1350, registado 

na conservatória sob o n.º 1152/19981214. ---------------------------

2 – Fundamentação ---------------------------------------------------  
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Após análise técnica e feito o enquadramento legal, tal pedido foi 

submetido em 22/06/2020, à Câmara Municipal, no sentido de esta adotar 

uma deliberação consubstanciada num parecer desfavorável do pedido, 

que recaiu sobre a informação n.º 935/SCOU/2020, datada de 08/06/2020. 

A interessada foi notificada, por escrito, em 15/09/2020, para vir a 

processo dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido provável da 

decisão constante na informação técnica acima identificada. Para o 

efeito, foi-lhe concedido o prazo de 10 dias, ao abrigo dos artigos 

121.º e 122.º, do Código do Procedimento Administrativo - Decreto-Lei 

n.º 4/2015, sob pena de indeferimento do pedido em análise. --------- 

Decorrido o prazo concedido, nada foi acrescentado ao processo que 

pudesse alterar tal proposta de decisão.  ---------------------------  

3 – Da Proposta em sentido estrito ----------------------------------  

Considerando que o prazo concedido já foi ultrapassado, e que a 

interessada não veio a processo, até à presente data, dizer o que se 

lhe oferecer sobre o sentido do parecer desfavorável, sou a propor que 

este assunto seja agendado para uma próxima Reunião de Câmara, para 

que o Executivo Municipal adote deliberação, tornando definitivo o 

parecer desfavorável do pedido de informação prévia em causa, nos 

termos dos artigos 126.º e 127.º, do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro. ----------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 05 de Março de 2021 -----------------------------------------

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias. -------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 06.03.2021. 

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, SRº ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 08.03.2021.    ------------------------------------ 

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 – PASTORIA – REDONDELO – 

LAUREN RODRIGUES ALVES – PROCESSO Nº 265/10 – INFORMAÇÃO Nº 

104/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, DATADA 

DE 05.03.2021. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Em reunião de Câmara, realizada em 14/09/2020, sob a Informação nº 

185/SAA/2020, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento das alterações e ampliação de 

um edifício destinado a habitação unifamiliar, localizada na Pastoria, 

freguesia de Redondelo, com a fundamentação expressa nos termos do 

disposto no n.º 6, do artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na 

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

Tal decisão foi dada a conhecer, em 29/09/2020, através de competente 

notificação, à interessada para, querendo e num prazo de 10 dias e por 



                                                                F. 261 

                                                                  _____________________ 

 
escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. --------------------------------------------------------- 

Consultado o processo, verifica-se que a interessada não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ---------------------------------------- 

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

A interessada foi notificada, do despacho de deferimento do pedido, 

que aprovou o projeto de arquitetura e de que dispunha do prazo de 

seis meses para apresentar os projetos de especialidades e outros 

estudos necessários à execução da obra. ----------------------------- 

Decorrido o prazo concedido a contar da notificação do ato que aprovou 

o projeto, a interessada não veio, até à presente data, apresentar 

novos elementos. ---------------------------------------------------- 

O decurso desse prazo, sem a apresentação dos projetos de 

especialidades e outros estudos necessários à execução da obra, tem 

como consequência a caducidade do processo. -------------------------  

Nos termos do n.º 4, do artigo 20.º, do RJUE, o interessado deve 

apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários 

à execução da obra no prazo de seis meses a contar da notificação do 

ato que aprovou o projeto de arquitetura caso não tenha apresentado 

tais projetos com o requerimento inicial ou naquele que resultar da 

prorrogação concedida, nos termos do n.º 5. ------------------------- 

A falta de apresentação dos projetos das especialidades no prazo 

estabelecido no n.º 4 ou naquele que resultar da prorrogação concedida 

nos termos do número anterior implica a suspensão do processo de 

licenciamento pelo período máximo de seis meses, findo o qual é 

declarada a caducidade após audiência prévia do interessado, conforme 

o nº 6, do artigo 20.º, do RJUE. ------------------------------------ 

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. --------------------------------------------- 

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa deliberação, consubstanciada na declaração da 

caducidade deste pedido, apresentado junto deste Município, pela falta 

de apresentação dos projetos das especialidades e outros estudos, nos 

termos do nº 6, do artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na 

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

Notificar a interessada do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. --------------------- 

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

Chaves, 05 de Março de 2021 -----------------------------------------

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias. -------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 06.03.2021. 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ----------------------------------------
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DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 08.03.2021. --------------------------------------- 

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. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – CADUCIDADE – LUGAR DE 

SARRIBES – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – RUI 

MANUEL MACHADO MAGALHÃES – PROCESSO Nº 69/18 – INFORMAÇÃO Nº 

99/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA DIAS, DATADA DE 

03.03.2021. -------------------------------------------------------- 

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 

543/18, o requerente, apresentou os projetos de especialidade com 

vista ao licenciamento de uma operação urbanística de edificação 

consubstanciada na edificação da construção de imóvel destinado a 

habitação, no Lugar de Sarribes, da União de freguesias de Santa Cruz 

Trindade e Sanjurge. ----------------------------------------------- 

O projeto de arquitetura foi aprovado conforme despacho exarado a 

23/02/2018. -------------------------------------------------------- 

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, sobre a informação 

n.º 390/SCOU/2018, datada de 19/03/2018, com despacho do Vereador 

responsável, de 23/03/2018, foi o requerente notificado, em 

27/03/2018, 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. ------------------------------------------------------ 

Verificou-se, contudo, que esgotado o prazo para o requerente liquidar 

as respetivas taxas administrativas, devidas pela realização de 

operações urbanísticas para o concelho de Chaves, 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. ---------------------------------------------  
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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, no prazo previsto para o efeito, determinando 

a imediata cessação da operação urbanística. ------------------------ 

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, 3 de março de 2021 ------------------------------------------ 

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias. -------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 04.03.2021. 

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, SRº ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 05.03.2021. --------------------------------------- 

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. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UM EDIFÍCIO DESTINADO A 

ARMAZÉM COMERCIAL – CADUCIDADE – S. BENTO, MADALENA – CHAVES – ERNESTO 

PEREIRA MACHADO – PROCESSO Nº 606/95 – INFORMAÇÃO Nº 96/SAA/2021 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA 

ASSISTENTE TÉCNICA, SRª PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 02.03.2021. -- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através dos requerimentos n.º 356/17, 1121/17, 2004/17 e 919/18, o 

Sr.º Ernesto Pereira Machado, solicitou, aprovação do projeto de 

alterações de uma operação urbanística de edificação, consubstanciado, 

na legalização das obras de ampliação de um edifício (licença inicial 

n.º 335/98, n.º 392/88, n.º 364/97, n.º 470/98 e n.º 309/07) destinado 

a armazém comercial, situado no lugar de São Bento, na freguesia da 

Madalena. ---------------------------------------------------------- 

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, sobre a informação 

n.º 823/SCOU/2018, datada de 24/05/2018, a qual foi presente, em 

reunião de Câmara, datada de 14 de junho de 2018 e dada a conhecer ao 

requerente, através do ofício com a nossa referência n.º 

269/DGOT/2018, datado de 03/07/2018, que foi deferido o pedido de 

legalização das obras de ampliação, e face as obras de correção a 

levar a efeito, deveria o interessado, no prazo máximo de 90 dias, 

apresentar nestes serviços os elementos constantes do n.º 1 do art.º 
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3 da Portaria 216-E/2008 de 3 de Março, para que se pudesse emitir o 

respetivo o alvará de licença especial de legalização. -------------- 

Através do requerimento n.º 1496/18, o requerente, solicitou, uma 

“conferência de interessados uma vez que discordava das compensações 

calculadas na informação da deliberação de 14/06/2018.” Foi 

determinada a realização da “conferência de interessados, em 

10/08/2018, na Divisão de Gestão e Ordenamento do Território, deste 

município. Foi expedida para o efeito, a respetiva notificação ao 

requerente, através do ofício com a nossa referência n.º 

330/DGOT/2018, datado de 7 de Agosto de 2018. ----------------------- 

Verificou-se, contudo, que esgotado o prazo para o requerente liquidar 

as respetivas taxas urbanísticas e administrativas e o pagamento do 

valor da compensação, 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, no prazo previsto para o efeito, determinando 

a imediata cessação da operação urbanística. ------------------------ 

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, 02 de Março de 2021 -----------------------------------------

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias. -------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 07.03.2021. 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. --------------------------------------
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DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 10.03.2021. --------------------------------------- 

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. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – 

LUGAR DO JUNCAL, SÃO LOURENÇO, UNIÃO DAS FREGUESIAS DAS EIRAS, SÃO 

JULIÃO DE MONTENEGRO E CELA – MARIA TERESA MOURA – PROCESSO Nº 557/20 

– INFORMAÇÃO Nº 421/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA 

DE 08.03.2021. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Através dos requerimentos n.º 1554/20, 1762/20, 2200/20 e 256/21, 

referente ao processo n.º 557/20, a Sr.ª Maria Teresa Moura, na 

qualidade de proprietária, representada neste ato, pela sua 

procuradora Sr.ª Daniela Barroso, apresenta um pedido, com vista à 

aprovação de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, 

na legalização das obras de construção10 e obras de reconstrução11/ 

ampliação12, de uma habitação unifamiliar, sito, no lugar do Juncal – 

São Lourenço, União das freguesias das Eiras, São Julião de Montenegro 

e Cela no concelho de Chaves. --------------------------------------- 

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

apresentada, o prédio urbano tem a área total 832,00 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 263 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 315/19950222, da freguesia de Eiras. ---------------------- 

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

2.1- Não foram encontrados no arquivo municipal, antecedentes do 

projeto. ----------------------------------------------------------- 

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), designadamente: -------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

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

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

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

- 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;  

                                                           
10 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
11 «Obras de reconstrução», as obras de construção subsequentes à 

demolição, total ou parcial, de uma edificação existente, das quais 

resulte a reconstituição da estrutura das fachadas; ----------------- 
12 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
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- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

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

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

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

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

- Estimativa do custo total da obra; -------------------------------- 

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

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

- Plano de acessibilidades; ----------------------------------------- 

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

- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à 

escala de 1: 200; --------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

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

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

- Ficha Eletrotécnica; ---------------------------------------------- 

- ITED; ------------------------------------------------------------- 

  - Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; --- 

  - Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Projeto de instalação de gás; ------------------------------------- 

- Pré-certificado energético; --------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras de construção. -------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

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

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

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

4.2.2- Segundo a planta de condicionantes n.º 47 B, sobre o terreno 

impende uma servidão de utilidade pública, designadamente: ---------- 

4.2.2.1- Servidão relativa á estrada nacional 213; ------------------ 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de construção de 

uma habitação unifamiliar. Pretende a requerente legalizar as obras 

de construção, levadas a efeito sem controlo prévio, 

reconstruir/ampliar a edificação existente, conferindo ao edificado, 

melhores condições de habitabilidade e salubridade. ----------------- 

5.2- Para além da legalização das obras executadas sem controlo prévio 

é proposta uma intervenção, por forma a promover, a ampliação do imóvel 

e garantir as condições de salubridade e habitabilidade ao edificado, 

valorizando-o ainda, com melhorias estéticas, funcionais e do seu 
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isolamento térmico/acústico. Apresenta para o efeito, uma 

calendarização, estimativa orçamental e projetos de especialidades dos 

trabalhos que visa executar. ---------------------------------------- 

5.3.No âmbito do presente projeto e de acordo com o previsto no n.º1, 

do art.º13-B, do RJUE, foi consultada pelo requerente, face á 

confrontação do terreno com a estrada Nacional – E.N. 213, a entidade 

– Infraestruturas de Portugal, a qual, emitiu parecer favorável à 

legalização /ampliação da construção, datada de 2021-01-07, nos termos 

da informação anexa ao processo. ------------------------------------ 

5.4- O edifício, destina-se a habitação unifamiliar de tipologia T3, 

projeta-se em dois pisos, r/chão e andar e uma área bruta de construção 

de 357,50 m2. -------------------------------------------------------  

5.5- A área edificada, na parcela de terreno, respeita o índice de 

construção estabelecido para o local, que é nestes casos de 0.80 m2/m2 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno inserido em 

espaço urbano x índice de construção) = 832,00 m2 x 0.80 m2/m2 = 665,60 

m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza 

uma área bruta de construção de 357,50 m2, o que implica um índice de 

utilização de 0,43 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção do local). 

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

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

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

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

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

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

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

5.7-Face ao uso previsto do imóvel (habitação unifamiliar) e à área 

bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 

alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma 

vez que tem área em logradouro, para 2 lugares de estacionamento 

automóvel. --------------------------------------------------------- 

5.8- A habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 357,50 

m2, que se pretende legalizar, reconstruir e ampliar, 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, coordenador do projeto e dos 

projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados. ------ 

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

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

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

o montante de 1.254,41 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 

302,55 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 1.556,96 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 ------------ 
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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 e aumento da tipologia para T3. ------- 

8.2-Considerando, que as obras levadas a efeito, sem os necessários 

atos administrativos de controlo prévio, as obras de reconstrução e 

ampliação, cumprem as disposições previstas no artigos18.º, nas 

alíneas d) e e), na subalínea iii), da alínea a1, do n.º 2, do artigo 

19.º, Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em 

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

do Aviso n.º 5233/2018. ---------------------------------------------

8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público, 

pavimentado a 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- Constatando-se, que o projeto apresentado, contempla uma 

calendarização de trabalhos, adequada às obras de reconstrução e 

ampliação que se pretende levar a efeito no imóvel, de forma a aumentar 

a tipologia do edifício, aumentando desta forma as condições de 

habitabilidade do espaço no seu todo. ------------------------------- 

8.6- 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 n.º 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 face 

as obras de correção a levar a efeito, deverá o interessado, no prazo 

máximo de 90 dias, apresentar nestes serviços os elementos constantes 

do n.º 1, do art.º 3, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para que 

se possa emitir o respetivo o alvará de licença especial de 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Apólice de seguro de construção; ---------------------------------- 

        -Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro; -------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; -------------------------------------------- 
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        - Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; ------------------------------------------------------------- 

        - Livro de obra, com menção do termo de abertura; ------------------ 

        - Plano de segurança e saúde; -------------------------------------- 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

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

Áreas (m2) ----------------------------------------------------------  

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 0     117,70   117,70 

Piso 1 239,80       239,80 

TOTAL 239,80 0,00 117,70 0,00 357,50 

 Cércea – 7,50 ml ---------------------------------------------------                             

 Volume – 1.060,88 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   7,5   19,33 144,98 €/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) 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       200,71   €/m 

  m - frente do terreno que confronta com 

a via pública       25   

          

  Moradia unifamiliar         

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

  T = C x m x 0,25       T = 1.254,41   € 

 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 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
  

  
66,95 € 

n.º 2 
Para habitação uni-familiar e bi-familiar, por fogo       

a) 
 Até 250 m2   78,05 € 0,00 € 

b) 
 De 251 m2 a 500 m2 1 89,20 € 89,20 € 
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c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,45 

€ 
0,00 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 12 12,20 € 146,40 € 

  TOTAL      302,55 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 1.306,00€ + 302,55 € = 1.556,96 € ---- 

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

Chaves, 08 de Março 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 10.03.2021. 

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, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 11.03.2021.    ------------------------------------

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. PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE – CAMINHO VELHO DO SEARA, UNIÃO 

DAS FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – MARIA LAURA CALDEIRA 

VILARES SALGADO AREIAS – PROCESSO Nº 46/21 – INFORMAÇÃO Nº 

472/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA CONCEIÇÃO REI, DATADA DE 15.03.2021. – 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o nº 

537/21, de 04-03-2021, a Dª Maria Laura Caldeira Vilares Salgado 

Areias, solicita  a emissão de certidão de destaque de uma parcela de 

terreno,  com a área de 1 140, 00 m2, a destacar do prédio rústico 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 

1297/20201209 (na freguesia de Santa Cruz/Trindade) e inscrito na 

matriz predial da União das freguesias de Santa Cruz/Trindade e 

Sanjurge sob o artigo 2457. –---------------------------------------- 

2-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

Consultado o Programa Medidata, constata-se que existe como 

antecedente do presente pedido registado com o nº 537/21, a aprovação 

do projeto13 de arquitetura, para construção de habitação Unifamiliar, 

por despacho do Vereador,  Engº Victor Santos, de 25-01-2021, o qual 

recaiu sobre a INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 116/SCOU/2021,  do Setor de 

Controle de Operações Urbanísticas . -------------------------------- 

3-INSTRUÇÃO DO PEDIDO ----------------------------------------------- 

O pedido14 está instruído de acordo com o disposto no artigo 19º do 

Regulamento nº 732/2015, o qual procedeu à revisão do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação (RMUE), com a apresentação 

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

                                                           
13 Apresentado sob o requerimento nº 126/21. ------------------------ 
14 Com exceção da não apresentação da Planta de Síntese de Destaque 

(Desenho nº 2), georeferenciada, conforme determina o nº 3 do artigo 

13º do RMUE. -------------------------------------------------------- 
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-Certidão da Conservatória do Registo Predial prédio rústico, descrito 

na C.R.P.C, com o nº 1297/20201209 e inscrito na matriz predial da 

freguesia de Santa Cruz/Trindade como omisso. ---------------------- 

-Caderneta predial rústica, do prédio rústico inscrito na matriz 

predial da União das freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge sob 

o artigo 2457. ------------------------------------------------------ 

-Levantamento topográfico georeferenciado à escala 1/500. ----------- 

-Declaração de César Fernando Moura Barbosa, na qualidade de Técnico 

de Topografia – Nível 4, inscrito na Associação Nacional de Topógrafos 

com o nº 1472 e autor   do levantamento topográfico anexo, que instrui 

o processo cuja requerente é Maria Laura Caldeira Vilares Salgado 

Areias, se encontra em conformidade com os elementos cadastrais 

presentes no local e fornecidos pelo proprietário. ------------------ 

-Declaração, da Associação Nacional de Topógrafos, declarando para os 

efeitos estabelecidos no nº 8 do artigo 10º do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16/12, com posteriores alterações, em como o topógrafo César 

Fernando Moura Barbosa, com o NIF nº 211 233 854, está inscrita como 

membro efetivo daquela Associação Profissional, sendo detentor do 

cartão profissional de Técnicos de Topografia nº 1472. -------------- 

-Extrato da planta de ordenamento, à escala 1/10 000 do Plano Diretor 

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

 -Planta de condicionantes, à escala 1/10 000, do Plano Diretor 

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

-Plantas de Localização às escalas 1/2000, 1/10 000, assinalando 

devidamente os limites do terreno, objeto do presente pedido. ------- 

-Planta elaborada sobre levantamento topográfico, à escala 1/200, com 

indicação da parcela a destacar e da parcela sobrante (Desenho nº 2). 

-Relatório com o enquadramento no Plano Diretor Municipal, 

relativamente às classes e categorias de espaços estabelecidos em 

função do uso dominante do solo e índice de utilização do solo, 

previsto na alínea. ------------------------------------------------- 

-Termo de responsabilidade, do Engº. Civil Artur Alfredo Duarte Dias, 

para efeito do disposto no nº 1 do artigo 10º do RJUE, em como na 

elaboração do relatório de destaque de parcela, cuja requerente é 

Maria Laura Caldeira Vilares Salgado Areias, observa as normas legais 

e regulamentares aplicáveis, acompanhado da declaração da OET – Ordem 

dos Engenheiros Técnicos ( elemento a que se refere o nº 3  do artigo 

10º do RJUE). ------------------------------------------------------- 

-Declaração, emitida pelo  engenheiro supra referido,  a que se refere 

o anexo III do RJUE, em como todos os elementos, referentes ao pedido 

de destaque de parcela a levar a efeito em prédio rústico, confrontante 

com o caminho Velho do Seara, situado na União das freguesias de  Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge, requerido por Maria Laura Caldeira Vilares 

Salgado Areias, apresentado em formato digital é igual ao apresentado 

em papel. ----------------------------------------------------------- 

4-ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ------------------------------------------- 

4.1-No Regime jurídico da Urbanização e da Edificação --------------- 

O pedido da interessada enquadra-se nos termos do disposto no nº 4 do 

artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores 

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

4.2-Nas Disposições do Plano Diretor Municipal ---------------------- 

De acordo com a planta de Ordenamento nº 34 A do Plano Diretor  

Municipal,  a parcela de terreno  a destacar do  prédio rústico 

inscrito na matriz predial da  União das freguesias  de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge sob o artigo 2457 e descrito na Conservatória 

do Registo Predial de  Chaves com o nº 1297/20201209, possui a área 
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de 1 140,00 m2 e está inserida em espaço da classe 1 (Espaços Urbanos 

e Urbanizáveis), Categoria 1.1 ( Cidade de Chaves). ---------------- 

Segundo a planta de condicionantes nº 34 A, sobre o terreno não impende 

nenhuma servidão ou restrição de utilidade pública. ----------------- 

5-ANÁLISE DA PRETENSÃO ----------------------------------------------  

5.1- A parcela de terreno a destacar possui a área de 1 140,00 m2 e 

está inserida em espaço da classe 1 (Espaços Urbanos e Urbanizáveis), 

Categoria 1.1 (Cidade de Chaves). ----------------------------------- 

Na parcela mãe, com a área inicial de 2 467,00 m2 já se encontra  

aprovado o projeto de arquitetura, para construção de habitação 

Unifamiliar, por despacho do Vereador, Victor Santos, praticado em 25-

01-2021, o qual recaiu sobre a INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 116/SCOU/2021,  

do Setor de Controle de Operações Urbanísticas . -------------------- 

5.2-É proposto que, a parcela sobrante (mãe), possua   a área de 1  

327,00m2, estando igualmente inserida  em espaço da classe 1 (Espaços 

Urbanos e Urbanizáveis), Categoria 1.1 ( Cidade de Chaves). --------- 

5.3- Para a parcela a destacar de 1 140,00 m2, prevê-se a construção 

de edifício, com a área de implantação de 300,00 m2 e  a área  bruta 

de construção   a licenciar  de  600,00 m2 . ------------------------     

Aplicando a capacidade construtiva à parcela, temos para 1 140,00 m2 

(área da parcela a destacar) x 1,2 m2/m2 (índice de construção do 

local) = 1 368,00m2 (máxima área bruta de construção permitida) > 

600,00 m2 (área bruta de construção prevista). ---------------------  

A parcela a destacar, possui as seguintes confrontações: ----------- 

Norte – Maria Laura Caldeira Vilares Salgado Areias e Artur José 

Caldeira Vilares. -------------------------------------------------- 

Sul – Estanislau Salgado Areias. ----------------------------------- 

Nascente – Caminho Velho do Seara ---------------------------------- 

Poente – Aníbal Campo Grande --------------------------------------- 

5.4-Mais se informa que, a parcela sobrante (parcela mãe), passará a 

ter a área de 1 327,00 m2, na qual se encontra aprovado projeto de 

arquitetura, para construção de moradia unifamiliar, com a área de 

implantação de 380,60 m2 e a área bruta de construção de 380,60 m2, 

com as seguintes confrontações: ------------------------------------- 

Norte - Aníbal Campo Grande. -------------------------------------- 

Sul - Maria Laura Caldeira Vilares Salgado Areias e Artur José Caldeira 

Vilares ------------------------------------------------------------ 

Nascente – Caminho Velho do Seara ---------------------------------- 

Poente – Aníbal Campo Grande --------------------------------------- 

5.5-Nestes termos, o pedido da interessada cumpre a condição expressa 

no nº 4 do artigo 6º do RJUE, sendo passível de merecer parecer 

favorável. --------------------------------------------------------- 

5.6-De acordo com o disposto no nº 9 do artigo 6º do RJUE, a certidão 

emitida pela câmara municipal, comprovativa da verificação dos 

requisitos do destaque constitui documento bastante para efeitos de 

registo predial da parcela destacada. ------------------------------- 

6-CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÂO -------------- 

6.1-Considerando que, de acordo com o disposto no nº 4 do artigo 6º  

do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com a redação dada pela  Lei nº 

79/2017, de 18/8, adiante designado RJUE, os atos que tenham por efeito 

o destaque de uma única parcela de prédio com descrição predial que 

se situe em perímetro urbano estão isentos de licença, desde que as 

duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamento 

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

6.2-Considerando que, na parcela mãe, com a área inicial de 2 467,00 

m2 já se encontra aprovado o projeto de arquitetura, para construção 

de habitação Unifamiliar, por despacho do Vereador, Victor Santos, 
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praticado em 25-01-2021, o qual recaiu sobre a INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

116/SCOU/2021, do Setor de Controle de Operações Urbanísticas. ------ 

7- PROPOSTAS DE DECISÃO ---------------------------------------------   

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

e no Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, tomo a 

liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

7.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo que seja praticada deliberação conducente ao   

deferimento do pedido de emissão de certidão de destaque, solicitado 

sob o requerimento nº 537/21. --------------------------------------- 

7.2-Caso o Executivo delibere deferir o pedido supra referido, propõe-

se que o presente processo registado com o nº 46/21 seja encaminhado 

à Unidade de Contratos e Expropriações, para a emissão da competente 

certidão de destaque. ---------------------------------------------- 

7.3-Dê-se a conhecer à requerente, o teor da deliberação que recair 

sobre a presente informação técnica, devendo apresentar a Planta de 

Síntese de Destaque (Desenho nº 2), georeferenciada, conforme 

determina o nº 3 do artigo 13º do RMUE. ----------------------------- 

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

Chaves, 15 de Março de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Srª Engenheira Conceição Rei -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 15.03.2021.  

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 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.03.15. --------------------------------------------------------

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. ADUTORA PARQUE EMPRESARIAL CHAVES – URZEIRA E REMODELAÇÃO DO 

RESERVATÓRIO DE URZEIRA – LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO 2º ANO ---------------- 

Foi presente a informação nº 60/2021, 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 Republica, 2.ª Série, n.º 98 de 22 de maio de 2017, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “Adutora 

Parque Empresarial Chaves – Urzeira e remodelação do reservatório de 

Urzeira”. ---------------------------------------------------------- 
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2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, realizada no dia 07 de julho de 2017, o Município de Chaves 

adjudicou à empresa “Sinop – Sociedade de Infraestruturas e Obras 

Publicas – António Moreira dos Santos, Lda.”, a execução da referida 

empreitada. -------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura 

do contrato administrativo de obras publicas, no dia 30 de agosto de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 287.817,32 € (duzentos e 

oitenta e sete mil, oitocentos e dezassete euros e trinta e dois 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar: ------------------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 75 dias. ----------------------------- 

• Data da consignação: 18 de setembro de 2017 --------------------- 

5. A aprovação do plano de Segurança e Saúde para a fase de execução 

da obra foi comunicada à entidade executante a 3 de outubro de 2017. 

6. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, realizada no dia 28/12/2017, o Município de Chaves aprovou 

uma prorrogação de prazo graciosa, por 44 dias. --------------------- 

7. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, realizada no dia 08/02/2018, o Município de Chaves aprovou 

nova prorrogação de prazo graciosa, por 44 dias. -------------------- 

8. O Auto de receção provisória é do dia 11 de janeiro de 2019. ---- 

9. Para cumprimento das obrigações contratuais, o adjudicatório 

apresentou a garantia bancária nº 72006726385, emitida pela Caixa de 

Credito Agrícola Mutuo do Vale do Sousa e Baixo Tâmega C.R.L., no 

valor de 14 390,87€ (catorze mil trezentos e noventa euros e oitenta 

e sete cêntimos) correspondendo a 5% do valor dos trabalhos do contrato 

e para reforço de caução, foram retidos 5% dos valores de cada auto 

de medição. --------------------------------------------------------- 

10. Foram aprovados em reunião de camara, realizada no dia 19/04/2018, 

trabalhos a menos, no valor de 5.262,33€ (cinco mil duzentos e sessenta 

e dois euros e trinta e três cêntimos) e consequentemente autorizada 

a redução da garantia bancária no valor proporcional aos trabalhos a 

menos, ou seja, no valor de 263,12€. -------------------------------- 

11. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, realizada no dia 14/04/2020, o Município de Chaves aprovou 

a redução da garantia bancária em 30%, visto ter decorrido um ano após 

a data da receção provisória. --------------------------------------- 

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

1. A entidade executante através de carta que deu entrada no 

expediente geral do Município de Chaves com o registo n.º 1044 de 

25/01/2021, vem solicitar, a liberação de 30% do valor da garantia da 

obra, visto já ter decorrido o segundo ano, do prazo de garantia da 

obra. -------------------------------------------------------------- 

2. Face ao exposto, a fiscalização efetuou uma visita ao local onde 

se executaram os trabalhos, no dia 4/02/2021, verificando-se, não 

haver anomalias e que os trabalhos se encontram executados em 

conformidade com as boas praticas de execução. ---------------------- 

3. Visto já ter decorrido um ano após a data da receção provisória da 

obra, não se vê qualquer inconveniente na redução, em 30% do valor 

total da garantia bancária, de acordo com o estabelecido na alínea b) 

do ponto 5 do artigo 295º do CCP e conforme o seguinte: ------------- 
Autos Valor dos Autos Retenção nos autos (5%)  

1 23.640,80 € 1.182,04€ 

2 50.808,77€ 2.540,44€ 

3 19.567,07€ 978,35€ 
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4 42.020,345€ 2.101,02€ 

5 57.398,36€ 2.869,92€ 

6 89.119,65€ 4.455,98€ 

TOTAL 282.554,99 € 14.127,75 € 

 

 
  

Valor dos Autos Valor da retenção (5%) Liberação do Valor Retido 

282.554,99 € 14.127,75€ 

1º ano, 30% 4.238,33€ 

2º ano, 30% 4.238,33€ 

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

Valor do Contrato 

Garantia Bancária              

Nº 72006726385 (5% do 

valor contratual) 

Liberação do Valor da 

Garantia 

 

287.817,32€ 

 

 

14.390,87€ - 263,12€ = 

14.127,75€ 

 

1º ano, 30% 4.238,33€ 

2º ano, 30% 4.238,33€ 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

Face ao exposto, em coerência com as razões de facto e direito 

enunciadas, não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido 

do requerente, pelo que se propõe a adoção do seguinte procedimento: 

1. Levar a presente informação à próxima reunião de câmara, de modo a 

que superiormente seja pronunciada decisão conducente, ao deferimento 

da autorização da redução das referidas garantias, ------------------ 

2. Caso a proposta venha a merecer aprovação por parte do órgão 

executivo, que seja autorizada a redução da Garantia bancária Nº 

72006726385, emitida pela Caixa de Credito Agrícola Mutuo do Vale do 

Sousa e Baixo Tâmega C.R.L., no valor de 4.238,33€ e que seja enviada 

a presente informação à divisão de Gestão Financeira, a fim de ser 

restituído ao empreiteiro, o valor de 4.238,33€; -------------------- 

3. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação, por parte do 

órgão executivo, comunicar a mesma à entidade executante. ----------- 

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

Divisão Obras Publicas, 12 de março de 2021 ------------------------- 

A técnica superior -------------------------------------------------- 

(Madalena Branco) --------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.03.12. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2021.03.12. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. “ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA 

CICLOVIA CHAVES/VIDAGO (VALORIZAR)” REINÍCIO DOS TRABALHOS ---------- 

Foi presente a informação nº 109/2021, 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 166, de 30 de Agosto de 2019, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Ecovia do 

Tâmega (2.ª Fase) – Restabelecimento Integral da Ciclovia 

Chaves/Vidago (VALORIZAR)”. ----------------------------------------- 
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2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 28 de Outubro de 2019, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“ASG – Construções e Granitos, Lda.”, a execução da referida 

empreitada. -------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 28 de Novembro de 2019. --- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 728.972,49 (Setecentos e 

vinte e oito mil, novecentos e setenta e dois euros e quarenta e nove 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------ 

5. Prazo de execução da obra, 180 dias. ---------------------------- 

6. O auto de consignação parcial dos trabalhos da referida empreitada 

foi celebrado a 2 de Dezembro de 2019. ------------------------------ 

7. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 23 de dezembro de 2019. ------------------- 

8. O prazo de execução da obra, foi prorrogado a título gracioso até 

30 de janeiro de 2021. ---------------------------------------------- 

9. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 21 de janeiro de 2021, o Município de Chaves aprovou 

suspensão dos trabalhos, em virtude de não estar concluído o processo 

expropriatório, não estando garantida a posse dos terrenos, não 

podendo o Dono de Obra prosseguir os trabalhos previstos nesta zona. 

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

1. Verificando-se, de acordo com informação da Unida de Contratos e 

Expropriações que se encontram disponíveis as parcelas que foram 

sujeitas a expropriação, estão reunidas as condições para que os 

trabalhos sejam retomados a partir de 2 de março. ------------------- 

2. Será efetuado auto de consignação, com data de 2 de março de 2021, 

com um prazo de realização dos trabalhos até 31 de maio de 2021. ---- 

3. Caso seja aprovada a presente informação, o reinício dos trabalhos 

será efetuado de acordo com o seguinte: ----------------------------- 

• Data de reinício dos trabalhos: 2 de março de 2021; ------------- 

• Termo do prazo de execução: 31 de maio 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 e 

Auto de Consignação Parcial; ---------------------------------------- 

c) Que prazo da obra seja prorrogado até 31 de maio de 2021. ------- 

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

Chaves, 2 de março de 2021 ------------------------------------------ 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.03.12. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2021.03.12. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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1.3. “LOTEAMENTO COM ALVARÁ N.º 1/06 – FERNANDO DIAS”. PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO. ------------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 110/2021, 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. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 21 de janeiro de 2021, o Município de Chaves aprovou 

prorrogação graciosa até 1 de abril de 2021. ------------------------ 

11. A empresa adjudicatária vem, através de ofício que deu entrada nos 

serviços do Município do dia 3 de março de 2021, apresentar reclamação 

à prorrogação de prazo concedida, reafirmando o seu anterior pedido 

de prorrogação até 30 de abril de 2021, ----------------------------- 

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

1. O prazo da obra, considerando o seu início na data de aprovação do 

plano se segurança e saúde, com a prorrogação de prazo aprovada, 

deveria terminar no dia 1 de abril de 2021. ------------------------- 

2. Feita a analise do plano de trabalhos inicial, conclui-se que como 

entidade executante da empreitada o adjudicatário devia atempadamente 

adquirir e planear os materiais e trabalhos necessários para a execução 

de toda a obra. ----------------------------------------------------- 
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3. Verifica-se que as condições climatéricas que ocorreram durante o 

mês de janeiro e fevereiro, não permitiram o desenvolvimento dos 

trabalhos normalmente. ---------------------------------------------- 

4. A pandemia do vírus Covid-19 continua. Durante o estado de 

emergência, verificou-se e ainda se verifica dificuldade de entrada 

de materiais em obra, bem como no rendimento dos trabalhos, 

condicionando a sua conclusão. -------------------------------------- 

5. O adjudicatário apresenta reclamação, solicitando prorrogação de 

prazo legal até 30 de abril de 2021. -------------------------------- 

6. Relativamente aos prazos de suspensão dos trabalhos, verifica-se 

que os mesmos são automaticamente contabilizados como prorrogação 

legal, no entanto, após o início dos trabalhos os atrasos não podem 

ser imputados ao Dono de Obra, sendo responsabilidade do Adjudicatário 

por não ter mobilizado os meios necessários atempadamente, 

considerando-se por isso prorrogações de prazo graciosas. ----------- 

7. Assim, deverá ser concedida nova prorrogação de prazo graciosa de 

30 dias, dado que como já se referiu anteriormente a entidade 

executante devia atempadamente adquirir e planear os materiais e 

trabalhos necessários para a execução de toda a obra. --------------- 

8. Na eventualidade do incumprimento do presente prazo de conclusão 

dos trabalhos, de acordo com a Cláusula 11.ª do Caderno de Encargos, 

o Dono da Obra irá aplicar uma sanção contratual, por cada dia de 

atraso, em valor correspondente a 1‰ do preço contratual. ----------- 

9. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar prorrogação 

de prazo pata termino dos trabalhos. -------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando que sem uma prorrogação ao 

prazo de execução da obra se torna impraticável a entidade executante 

concluir a mesma, 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) A obtenção da competente aprovação da prorrogação de prazo graciosa 

por um período de 30 dias, não tendo o empreiteiro direito a qualquer 

acréscimo de valor da Revisão de Preços em relação ao prazo acrescido, 

devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data da 

prorrogação, se encontrar em vigor; --------------------------------- 

c) O adjudicatário deverá ainda apresentar novo plano de trabalhos, 

novo plano de mão de obra e novo plano de equipamentos adaptados às 

novas circunstâncias da obra. ---------------------------------------

d) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

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

e) Na notificação à entidade executante, informar que no caso de 

incumprimento doo novo prazo, até 30 de abril de 2021, serão aplicadas 

multas de acordo com a Cláusula 11.ª do Caderno de Encargos. -------- 

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

Chaves, 9 de março de 2021 ------------------------------------------ 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Ofício ------------------------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.03.12. – 

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 

2021.03.12. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

 

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

Ausentou-se da reunião a Vereadora do Partido Social Democrata, 

Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, quando eram 15:45 horas, 

não tendo participado na análise, discussão e votação dos seguintes 

assuntos: ---------------------------------------------------------- 

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

 

 

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” 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO ------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 115/2021, 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 

em epígrafe, através de coreiro eletrónico do dia 9 de janeiro de 

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

8. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 1 de março de 2021, o Município de Chaves aprovou trabalhos 
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complementastes de suprimento de erros e omissões no valor de 

92.784,73€. -------------------------------------------------------- 

9. A empresa adjudicatária vem, através de correio eletrónico do dia 

8 de março de 2021, solicitar a prorrogação de prazo para a conclusão 

da empreitada até 29 de outubro de 2021, alegando que os trabalhos 

tiveram atrasos devido ao Coronavírus – Covid 19 que provou atrasos 

na entrega de materiais por parte dos fornecedores e falta de mão de 

obra.-------------------------------------------------------------- 

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

1. A empreitada consiste na requalificação e remodelação da Rua das 

Longras, Avenida 5 de Outubro e da Avenida do Tâmega. --------------- 

2. O prazo da obra, considerando o seu início na data de aprovação do 

plano se segurança e saúde deveria terminar no dia 20 de março de 

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

3. Feita a analise do plano de trabalhos inicial, conclui-se que como 

entidade executante da empreitada o adjudicatário devia atempadamente 

adquirir e planear os materiais e trabalhos necessários para a execução 

de toda a obra. ----------------------------------------------------- 

4. Na sequência do aparecimento da pandemia do vírus Covid-19, foram  

declarados estados de emergência em Portugal. ----------------------- 

5. Durante esta fase da pandemia, segundo o empreiteiro: ----------- 

• Os funcionários tiveram receito de exercer as suas funções ficando 

no seu domicílio; --------------------------------------------------- 

• Foi necessário a adaptação da estrutura da empresa às regras e 

procedimentos que a impostos pela Direção Geral de Saúde; ----------- 

• Houve dificuldade na preparação de Obra principalmente a entrega 

dos materiais; ------------------------------------------------------ 

• Dificuldades no aumento da mão de obra; ------------------------- 

• Verificaram-se também condições atmosféricas adversas. ---------- 

6. O adjudicatário da obra solicita prorrogação até 29 de outubro de 

2021, 223 dias. ----------------------------------------------------- 

7. Com base no referido anteriormente, uma vez que já se encontrarem 

trabalhos executados, não se justifica conceder uma prorrogação 

superior a 180 dias. ------------------------------------------------ 

8. Assim, deverá ser concedida prorrogação de prazo graciosa de 180 

dias, e não 223 dias conforme solicitado, dado que como anteriormente 

se referiu a entidade executante devia atempadamente adquirir e 

planear os materiais e trabalhos necessários para a execução de toda 

a obra. ------------------------------------------------------------- 

9. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar prorrogação 

de prazo até que estejam reunidas condições para trabalhar 

normalmente. ------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando que sem uma prorrogação ao 

prazo de execução da obra se torna impraticável a entidade executante 

concluir a mesma, 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) A obtenção da competente aprovação da prorrogação de prazo graciosa 

por um período de 180 dias, não tendo o empreiteiro direito a qualquer 

acréscimo de valor da Revisão de Preços em relação ao prazo acrescido, 

devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data da 

prorrogação, se encontrar em vigor. --------------------------------- 
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c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

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

d) O adjudicatário deverá ainda apresentar novo plano de trabalhos, 

novo plano de mão de obra e novo plano de equipamentos adaptados às 

novas circunstâncias. ----------------------------------------------- 

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

Chaves, 9 de março de 2021 ------------------------------------------ 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Email do pedido --------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.03.12. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2021.03.12. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.5. ANÁLISE DE ERROS E OMISSÕES – ECOVIA DO TÂMEGA – 3.ª FASE/ VIDAGO 

– VILA POUCA DE AGUIAR. --------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 118/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1 – Por deliberação de reunião de Câmara, no dia 4 de fevereiro de 

2021, foi autorizada a abertura do procedimento identificado em 

epígrafe com vista à adjudicação da empreitada em causa. ------------ 

2 - Na fase correspondente á apresentação por parte dos interessados 

no concurso de pedidos de esclarecimentos e de listas de erros e 

omissões, a empresa “Norteados, Engenharia e Construção, Lda” 

apresentou um pedido de esclarecimentos relativa à peça desenhada n.º 

21 do projeto. ------------------------------------------------------ 

3 - Após análise do projeto, verificou-se que a referida peça se 

encontrava em falta, tendo a mesma sido solicitada à equipa projetista. 

4 – Nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 50º do CCP, o órgão 

competente para a decisão de contratar pode proceder à retificação de 

erros e omissões das peças do procedimento no prazo referido no n.º 5 

do mesmo artigo, ou seja, até ao termo do segundo terço do prazo fixado 

para a apresentação das propostas, neste caso, até ao dia 10 de março 

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

II – Da Proposta em Sentido escrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) A inserção, nas peças do procedimento, da peça desenha em falta, 

não produzindo qualquer alteração do preço base do concurso; -------- 

b) Que, dado que o presente documento apenas poderá ser presente na 

reunião ordinária de Câmara que se realiza no próximo dia 18 de março, 

e de modo a não ultrapassar o período previsto na alínea b) do n.º 5 

do artigo 50 do CCP, já que o contrário obrigaria à prorrogação do 

prazo de apresentação das propostas, o que, dado tratar-se de uma obra 

financiada acarretaria graves constrangimentos para o município, o Sr. 

Presidente da Câmara, aprove a retificação da omissão apresentada. -- 

c) Seja submetido o seu ato a ratificação do órgão Executivo 

Municipal, na sua reunião ordinária de 18 de março de 2021, nos termos 

do disposto no n.º 3 do artigo 35, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 
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12 de setembro, dado tratar-se de uma situação excecional e urgente e 

não ser possível reunir extraordinariamente a Câmara. --------------- 

d) Nos termos do nº8 do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos, 

que sejam notificados os interessados, através da plataforma 

eletrónica do Município de Chaves (www.vortalgov.pt), do teor da 

presente decisão. --------------------------------------------------- 

Em anexo: Desenho n.º 21 -------------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 9 de março de 2021 ----------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Amélia Rodrigues) -------------------------------------------------- 

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

2021.03.10. --------------------------------------------------------

Aprovo a proposta infra, nos termos em que se encontra formulada. À 

Reunião do Executivo Municipal para ratificação. -------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 10.03.2021. ------------ 

 

 

1.6. BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS PAVIMENTOS E SISTEMAS DE 

DRENAGEM DE DRENAGEM PLUVIAL DO JARDIM PÚBLICO – ANÁLISE E APROVAÇÃO 

DE ERROS E OMISSÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS -------------------- 

Foi presente a informação nº 119/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1 – Por deliberação de reunião de Câmara, no dia 4 de fevereiro de 

2021, foi autorizada a abertura do procedimento identificado em 

epígrafe com vista à adjudicação da empreitada em causa. ------------ 

2 - A empresa “Edibarra, Engenharia e Construção, Lda” apresentou uma 

lista de erros e omissões e esclarecimentos no dia 5 de março de 2021 

3 – Apesar da referida apresentação ser extemporânea, já que o prazo 

para a apresentação das referidas listas terminava no dia 4 de março, 

o júri procedeu á sua análise e, após consulta à equipa projetista, 

formulou o documento de resposta em anexo. -------------------------- 

4 – Nos termos do exposto na alínea b) do nº 5 do artigo 50º do Código 

dos Contratos Públicos, o órgão competente para a decisão de contratar 

deve pronunciar-se sobre as listas de erros ou omissões e 

esclarecimentos apresentadas, até ao segundo terço do prazo fixado 

para a apresentação das propostas, ou seja, no presente procedimento, 

até ao dia 10 de março de 2021. ------------------------------------- 

II – Da Proposta em Sentido escrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) A aprovação da resposta às listas de erros e omissões e pedidos de 

esclarecimentos apresentados, anexando-se a este documento a análise 

do Júri do Concurso. De salientar que não há lugar à alteração do 

preço base do concurso; --------------------------------------------- 

b) Que, dado que o presente documento apenas poderá ser presente na 

reunião ordinária de Câmara que se realiza no próximo dia 18 de março, 

e de modo a não ultrapassar o período previsto na alínea b) do n.º 5 

do artigo 50 do CCP, já que o contrário obrigaria à prorrogação do 

prazo de apresentação das propostas, acarretando constrangimentos para 

o município, o Sr. Presidente da Câmara, aprove a resposta á lista 

apresentada. ------------------------------------------------------- 

c) Seja submetido o seu ato a ratificação do órgão Executivo 

Municipal, na sua reunião ordinária de 18 de março de 2021, nos termos 

do disposto no n.º 3 do artigo 35, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 
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12 de setembro, dado tratar-se de uma situação excecional e urgente e 

não ser possível reunir extraordinariamente a Câmara. --------------- 

d) Nos termos do nº8 do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos, 

que sejam notificados os interessados, através da plataforma 

eletrónica do Município de Chaves (www.vortalgov.pt), do teor da 

presente decisão. --------------------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 10 de março de 2021 ---------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Amélia Rodrigues) -------------------------------------------------- 

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

2021.03.10. --------------------------------------------------------

Aprovo a proposta infra, nos termos em que se encontra formulada. À 

Reunião do Executivo Municipal para ratificação. -------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 10.03.2021. ------------ 

 

 

1.7. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 03/DOP/2021 --- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 03/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 84.215,64 €, 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 

2021.03.12. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 84.215,64 

(Oitenta e quatro mil, duzentos e quinze euros e sessenta e quatro 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.8. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 10/DOP/2021 ----------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 10/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES E GARNITOS, LDA., no valor de 61.435,95 

€, 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 

2021.03.12. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 61.435,95 

(Sessenta um mil, quatrocentos e trinta e cinco euros e noventa e 

cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------ 

 

 

1.9. CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS – CASAS 

NOVAS E REDONDELO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 10/DOP/2021 ------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 10/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, CONSTRUÇÕES QUATRO DE MAIO, LDA., no valor de 22.575,00 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.03.12. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 22.575,00 

(Vinte e dois mil, quinhentos e setenta e cinco euros), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------ 

 

 

1.10. CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS – CASAS 

NOVAS E REDONDELO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 11/DOP/2021 ------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 11/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, CONSTRUÇÕES QUATRO DE MAIO, LDA., no valor de 3.327,50 

€, 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 

2021.03.12. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 3.327,50 

(Três mil trezentos e vinte e sete euros e cinquenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.11. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 04/DOP/2021 (LOTE 2) ------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 04/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 97.460,81 €, 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 

2021.03.12. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 97.460,81 

(Noventa e sete mil quatrocentos e sessenta euros e oitenta e um 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.12. PARU 2.1 – REABILITAÇÃO DO MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE, DO CASTELO, 

BALUARTE E ENVOLVENTE - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 04/DOP/2021 -------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 04/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 92.570,10 €, 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 

2021.03.12. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 92.570,10 

(Noventa e dois mil, quinhentos e setenta euros e dez cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 
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1.13. PAICD 3.1 – BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO DOS FORTES – 

REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 13 MORADIAS DA CMC - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

11/DOP/2021 -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 11/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JCNF – Construção, Lda., no valor de 38.769,98 €, 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 

2021.03.12. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 38.769,98 

(Trinta e oito mil, setecentos e sessenta e nove euros e noventa e 

oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

 

1.14. MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

10/DOP/2021 -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 10/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, COSTA & CARREIRA, LDA., no valor de 42.560,97 €, 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 

2021.03.12. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 42.560,97 

(Quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta euros e noventa e sete 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.15. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA INSTALAÇÃO 

DE CENTRO MULTIUSOS (PARU 2.13) - TRABALHOS COMPLEMENTARES. --------- 

Foi presente a informação nº 121/2021, 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. -------------------------------------------------------------- 
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7. A obra foi objeto de uma prorrogação de prazo de 400 dias, devido 

às escavações arqueológicas. ---------------------------------------- 

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

A – Trabalhos complementares de natureza imprevisível --------------- 

A 1 – Fundações Indiretas ------------------------------------------- 

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. Contrariamente ao expectável, já que se trata de uma zona 

densamente urbanizada, verificou-se, durante o desenvolvimento de tal 

escavação, que o terreno não era adequado para a execução das fundações 

tal como previstas no projeto. -------------------------------------- 

3. Perante a necessidade de conhecer geotecnicamente as zonas de 

influência das fundações, foi efetuado um estudo geotécnico, tendo o 

mesmo revelado solos com características heterogéneas de mediana e 

fraca resistência, ainda, a existência de águas subterrâneas a 

profundidades reduzidas, aconselhando o mesmo à execução de fundações 

indiretas, através de microestacas, --------------------------------- 

4. Face aos resultados, foi solicitado um projeto resultando do mesmo 

um valor de 210.831,00€. -------------------------------------------- 

5. Esta intervenção é essencial para o desenvolvimento da obra e não 

podendo ser técnica nem economicamente separada da empreitada ------- 

A 2 – Proteção das Estruturas --------------------------------------- 

1. Conforme referido no ponto anterior foi efetuada a escavação de 

toda a área da plateia, tendo em vista o estudo de possíveis achados 

e salvaguarda do património. ----------------------------------------

2. Desta intervenção resultou a descoberta de inúmeras estruturas 

(muros) e artefactos de datação romana, que estiveram em utilização 

até a ao período Alto Medieval. ------------------------------------- 

3. 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. ----------------------------- 

4. 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. -------------------------------------------------------- 

5. Após conclusão da escavação da área da antiga plateia (cerca de 

400 m2), na qual foram identificados vários níveis arqueológicos, com 

diversas e variadas estruturas preservadas que, em alguns pontos 

chegam a ter mais de 4 metros de profundidade. ---------------------- 
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6. Perante este facto e, havendo a necessidade de preservar as 

estruturas, neste caso os muros, torna-se necessário que se faça a 

cofragem dos mesmos, de modo que com o início da colocação da camada 

de aterro, não se verifique o seu derrube. -------------------------- 

7. Este trabalho será feito com madeira, apoiada em barrotes fixados 

no solo e ascende ao valor de 2.641,60€. ---------------------------- 

A 3 – Valor dos trabalhos ------------------------------------------- 

1. O valor total destes trabalhos, ascende ao valor de 213.472,60€, 

de acordo com mapa de medições em anexo, o que equivale a 12,88%, não 

podendo ser técnica nem economicamente separados do objeto do 

contrato, sem inconveniente graves para o dono de obra. ------------- 

2. Este valor encontra-se dentro do limite de 40% do valor contratual, 

previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 370º do CCP. -------------- 

B – Trabalhos complementares de suprimento de erros e omissões ------ 

1. Na sequência das escavações arqueológicas e dos achados, foi 

superiormente decidido não se fazer a musealização dos mesmos. O 

procedimento a seguir nestas circunstâncias consiste em fazer o aterro 

de toda a zona escavada, com a criação de uma camada drenante no nível 

inferior constituída por 50cm de brita após a proteção de toda a área 

com manta geotêxtil. ------------------------------------------------ 

2. O aterro será executado com saibro, devidamente compactado em 

camadas de 30 cm, até atingir a cota superior. ---------------------- 

3. Estes trabalhos ascendem ao valor de 22.748,50, conforme mapa em 

anexo e representam 1,37% do valor do contrato ---------------------- 

4. Estes trabalhos não podem ser técnica nem economicamente separados 

da empreitada, sem prejuízo para a entidade adjudicante. ------------ 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

1. Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões 

de facto acima enunciadas, propõe-se a seguinte linha de atuação: --- 

2. Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de executivo Municipal, com vista à obtenção das competentes 

aprovações; -------------------------------------------------------- 

3. A aprovação dos trabalhos complementares apresentados, 

considerando que os mesmos estão de acordo com os limites previstos 

no artigo 370º havendo aqui duas situações distintas: --------------- 

a) Os trabalhos de natureza imprevisível que se enquadram na alínea 

b) do n.º 4 do referido artigo, considerando ainda que não existe à 

data qualquer outro contrato adicional. ----------------------------- 

b) Os trabalhos de suprimento de erros e omissões do projeto que se 

enquadram na alínea b) do n.º 2 do mesmo artigo, não existindo à data 

nenhum contrato de trabalhos de suprimento de erros e omissões. ----- 
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4. A aprovação do valor total dos trabalhos que ascende ao montante 

de 236.221,10€€ (Duzentos e trinta e seis mil, duzentos e vinte e um 

Euros e dez cêntimos) IIVA não incluído. ---------------------------- 

5.  A aprovação dos preços não previstos no contrato, considerando 

que os mesmos, resultam de preços unitários correntes e praticados na 

região em obras similares e como tal procedem de custos médios 

unitários, resultantes de anteriores procedimentos, para prestações 

do mesmo tipo de trabalhos; ----------------------------------------- 

6. Que, caso a proposta seja aprovada, seja encaminhada para o 

Gabinete de Notariado e Expropriações, para ser formalizado o ato 

através da assinatura do competente contrato, devendo-se notificar 

previamente também o adjudicatário no sentido de apresentar um reforço 

de caução, destinada a garantir a celebração do contrato. ----------- 

7. Que o prazo para a execução dos trabalhos seja fixado em 60 dias. 

8. Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação, seja dada 

ordem de execução dos trabalhos ao adjudicatário, por escrito, 

facultando-lhe as peças necessárias. -------------------------------- 

9. A presente proposta encontra-se devidamente cabimentada com o 

n.º______________ -------------------------------------------------- 

10. Tendo em consideração que a totalidade das modificações objetivas 

do contrato propostas representam 14,25% do valor do contrato, deverá, 

no prazo de cinco dias após a sua concretização, ser feita a 

publicitação do respetivo contrato no Portal dos Contratos Públicos, 

tal como dispõe o n.º 1 do artigo 315º do CCP. ---------------------- 

Em anexo: mapa de quantidades e orçamento --------------------------- 

Planta de Fundações indiretas --------------------------------------- 

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

Chaves 12 de março de 2021 ------------------------------------------ 

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

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

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

1.º ADICIONAL AO CONTRATO N.º …./…… - PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA 

“REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA INSTALAÇÃO DE 

CENTRO MULTIUSOS (PARU 2.13)” – TRABALHOS COMPLEMENTARES ----------- 

A 23 de agosto de 2019, foi celebrado um contrato para execução da 

empreitada, “Reabilitação do Edifício do Cineteatro de Chaves para 

instalação de Centro Multiusos (PARU 2.13)”, pelo valor de € 

1.657.920,99 (um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos 

e vinte euros e noventa e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, registado nos serviços municipais – Unidade de 

Contratos e Expropriações -, sob o n.º ……./20….., com a empresa “J. 

da Silva Faria, Lda.”, pessoa coletiva n.º 501 600 051, o qual foi 

submetido a Tribunal de Contas, onde lhe foi atribuído o número de 

processo 2907/2019, tendo obtido “declaração de conformidade”, em 26 

de novembro de 2019. ------------------------------------------------ 

O prazo de execução da referida empreitada era de 400 dias, tendo sido 

objeto de prorrogação, por mais 400 dias, devido às escavações 

arqueológicas, em consequência das quais há necessidade de se promover 

modificações objetivas ao retro identificado contrato: -------------- 

A – TRABALHOS COMPLEMENTARES DE NATUREZA IMPREVISÍVEL --------------- 

• Após a execução das demolições previstas, deu-se início às 

sondagens arqueológicas e às escavações na área da plateia, 

constatando-se que o terreno não era adequado para a execução de 

fundações, tal como previsto no projeto. Assim, perante a necessidade 

de se conhecer geotecnicamente as zonas de influência das fundações, 

foi efetuado um estudo, o qual revelou solos com características 

heterógenas de mediana e fraca resistência, e a existência de águas 
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subterrâneas a profundidade reduzida, aconselhando, por isso, a 

execução de fundações indiretas, através de microestacas. ----------- 

• Neste sentido, tratando-se de uma intervenção essencial para o 

desenvolvimento da obra, foi solicitado um projeto, do qual resulta a 

execução de trabalhos no valor de € 210.831,00 (duzentos e dez mil, 

oitocentos e trinta e um euros). ------------------------------------ 

• Por sua vez, no âmbito das supramencionadas escavações, tendo em 

vista o estudo de possíveis achados e salvaguarda do património, foram 

identificados vários níveis arqueológicos, e descobertas inúmeras 

estruturas (muros) e artefactos de datação romana, que estiveram em 

utilização até ao período Alto Medieval. Entre os níveis do período 

Alto Medieval e Baixo Imperial (Romano) a estratigrafia ficou mais 

complexa, resultando das escavações de alguns derrubes, mais 

estruturas arqueológicas preservadas, nomeadamente muros de datação 

romana, alguns localizados a mais de 4 metros de profundidade, os 

quais tiveram que ser caracterizados e escavados até à vala de 

fundação. ---------------------------------------------------------- 

• No intuito de se preservar tais estruturas, evitando o seu 

derrube aquando da colocação da camada de aterro, surge a necessidade 

de se proceder à sua cofragem, através da colocação de madeira apoiada 

em barrotes fixados no solo, ascendendo, tais trabalhos, ao valor de 

€ 2.641,60 (dois mil, seiscentos e quarenta e um euros e sessenta 

cêntimos). --------------------------------------------------------- 

• Resulta, deste modo, que de acordo com o mapa de medições anexo 

a este contrato adicional, e que dele faz parte integrante, o somatório 

dos referidos trabalhos, de natureza imprevisível, ascende ao valor 

de € 213.472,69 (duzentos e treze mil, quatrocentos e setenta e dois 

euros e sessenta e nove cêntimos), o que equivale a 12,88%, não podendo 

ser técnica, nem economicamente, separados do objeto do contrato 

inicial, sem inconvenientes para o dono da obra.--------------------- 

B – TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES ----- 

• Face à decisão superior de não se proceder à musealização dos 

achados arqueológicos encontrados no âmbito das escavações 

arqueológicas efetuadas, cumpre executar-se o aterro de toda a zona 

escavada, criando-se uma camada drenante no nível inferior, 

constituída por 50 cm de brita após a proteção de toda a área com 

manta geotêxtil. O aterro será executado com saibro, devidamente 

compactado em camadas de 30 cm, até atingir a cota superior. ------- 

• De acordo com o mapa de medições, anexo ao presente contrato 

adicional, o total dos trabalhos complementares de suprimento de erros 

e omissões, ascende ao valor de € 22.748,50 (vinte e dois mil, 

setecentos e quarenta e oito euros e cinquenta cêntimos), 

representando 1,37% do valor contratado. --------------------------- 

Pelo, anteriormente exposto, torna-se necessário proceder à 

formalização de um contrato adicional, que tenha por objeto a execução 

de trabalhos complementares, no valor total de € 236.221,10 (duzentos 

e trinta e seis mil, duzentos e vinte e um euros e dez cêntimos), IVA 

não incluído, de acordo com seguinte destruição: -------------------- 

i) Trabalhos de natureza imprevisível - € 213.472,60 (duzentos e 

treze mil, quatrocentos e setenta e dois euros e sessenta cêntimos), 

mais IVA; ---------------------------------------------------------- 

ii) Trabalhos de suprimento de erros e omissões - € 22.748,50 (vinte 

e dois mil, setecentos e quarenta e oito euros e cinquenta cêntimos), 

mais IVA. ----------------------------------------------------------- 

Assim, ------------------------------------------------------------- 
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No dia ….. de ……………… de 20….., celebram o 1.º adicional ao contrato 

relativo à execução da empreitada designada “Reabilitação do Edifício 

do Cineteatro de Chaves para instalação de Centro Multiusos (PARU 

2.13)” – Trabalhos complementares, nos termos do 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, com poderes conferidos pela retro citada deliberação 

camarária, --------------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, a J. DA SILVA FARIA, LDA., com sede 

………………………………………, Pessoa Coletiva n.º …………………….., com o mesmo número 

de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de …………….., titular 

do Alvará de Construção n.º ………………….., com o capital social de 

……………………… euros, legalmente representada por ……………………, ……………., natural 

da freguesia ……………….., concelho …………………………….., residente ……………………………, 

titular do cartão de cidadão n.º ………………, válido até ………………….., emitido 

pelas entidades competentes da Republica Portuguesa, na qualidade de 

……………….., conforme poderes constantes na ……………………., documento que fica 

arquivado no processo respetivo ao presente adicional ao contrato. -- 

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

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

O presente contrato adicional tem por objeto trabalhos complementares 

referentes à empreitada “Reabilitação do Edifício do Cineteatro de 

Chaves para instalação de Centro Multiusos (PARU 2.13)”, pelo valor 

de € 236.221,10 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e vinte e um 

euros e dez cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal. --------------- 

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

(Prazo de execução) ------------------------------------------------ 

O prazo de execução dos trabalhos complementares é de ……….. dias. -- 

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

(Cabimento e compromisso) ------------------------------------------ 

1. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 
do segundo contratante para o ano corrente e seguintes, tendo o encargo 

resultante deste contrato cabimento na rubrica com a seguinte 

classificação: Económica: ..….; Cabimento n.º ……… ------------------- 

2. Com o presente adicional ao contrato foi assumido o Compromisso 
n.º ………………., 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 dos trabalhos complementares, o segundo 

contratante presta, a favor do primeiro contratante, garantia bancária 

…………………, emitida ……………………., no dia …………………….., no valor de € …………….. 

(…………………………..), correspondente a 5% do valor dos trabalhos 

complementares, objeto do presente contrato. ----------------------- 

Cláusula 5.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. ----------------- 
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Cláusula 6.ª ------------------------------------------------------- 

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alterações, e na restante 

legislação aplicável. ----------------------------------------------- 

Cláusula 7.ª ------------------------------------------------------- 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato adicional, 

serão efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor 

para o processamento das despesas públicas. ------------------------ 

2. A execução do presente contrato adicional foi autorizada por 

deliberação camarária do passado dia ….. de …………… de ……………. -------- 

3. Foi feita prova, através da entrega de certidões, da situação 

contributiva regularizada perante a Segurança Social e Autoridade 

Tributária. -------------------------------------------------------- 

4. Este contrato adicional foi elaborado em duplicado, sendo um 

exemplar para cada um dos contratantes. ---------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em 23 de 

agosto de 2019, registado nos serviços municipais – UCE, sob o n.º 

…../2019. ---------------------------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: -------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: --------------------------------------------- 

Contrato n.º …../E/20….. -------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.03.15. – 

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 

2021.03.15. --------------------------------------------------------

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 

EXPROPRIAÇÕES. - 3ª RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE REQUERER A UTILIDADE 

PÚBLICA DA EXPROPRIAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 10º DO C.E. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 33/DAG-UCE/2021. ----------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e justificação ------------------------------------ 
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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 e 04.03.2021, 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, veio o Sr. Luís Pedro Pinto dos Santos Nogueira 

em representação de sua mãe Maria Elisa Pinto Nogueira, proprietária 

da parcela n.º 10, manifestar a sua concordância para a aquisição da 

referida parcela pelo preço proposto pelo Município, e 

simultaneamente, apresentar proposta para a aquisição, nas mesmas 

condições, ou seja, €1,5/m2, por parte do Município da parcela 

sobrante, com a área de 464,70m2, resultante da expropriação, dado a 

mesma deixar de ter interesse económico para os mesmos e deixar de 

oferecer os mesmos cómodos tanto mais que a esta fica encravada, entre 

a ciclovia e o Rio Tâmega. ------------------------------------------ 

4. Considerando que nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 3º 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 proprietário pode requerer a expropriação da parte 

restante, se os cómodos assegurados, por esta, não tiverem interesse 

económico para o expropriado. --------------------------------------- 

5. Pelo exposto supra, pode a Câmara Municipal acolher a pretensão 

do interessado, tanto mais que deverão ser privilegiados os acordos 

de aquisição, por via do direito privado, evitando-se, em sede de 

procedimento pré-expropriativo, a “violência” do processo de 

expropriação, para os proprietários. -------------------------------- 

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

Assim, atendendo às razões de facto e de direito acima expostas e, 

muito concretamente, nos termos do disposto na alínea vv), do nº 1, 

do artigo 33º, do Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, compete 

à Câmara Municipal, 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 a próxima reunião ordinária 

do Executivo Camarário em vista a autorização para a aquisição, da 

parcela resultante da expropriação, com a área de 464,70m2, nas mesmas 

condições da proposta apresentada pelo Município, ou seja, €1,5/m2, 

dado a mesma deixar de ter interesse económico para os proprietários 

e ficar encravada, entre a ciclovia e o Rio Tâmega pelo montante de 

€697,05 (seiscentos e noventa e sete euros e cinco cêntimos); ------- 

b) Em caso de decisão favorável, deverá ser acautelada, junto da DGF, 

a retificação do valor correspondente, na proposta de cabimento, 

anteriormente, elaborada e que instruiu a respetiva resolução de 

requerer a DUP, sob a Proposta Nº 17/GAP/2020; ---------------------- 
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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 à 

parcela n.º 10 e 10.S – parcela encravada -. ------------------------ 

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

Chaves, 25 de fevereiro de 2021. ------------------------------------ 

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

(Paulo Silva) ------------------------------------------------------- 

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

• Auto de diligência; -------------------------------------------- 

• Planta parcelar com a delimitação da parcela a adquirir pelo 

Município. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE CONTRATOS E EXPROPRIAÇÕES, DRA. 

CRISTINA RODRIGUES DE 12/03/2021 ------------------------------------ 

Visto. A estratégia procedimental proposta na presente informação 

técnica, tem a minha inteira concordância. À consideração Superior. - 

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

DE 12/03/2021 ------------------------------------------------------ 

Atento, o teor da presente informação, é de adotar a estratégia 

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

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DE 12.03.2021 

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

 

 

2. EXECUÇÃO DA OBRA DENOMINADA “SISTEMA ELEVATÓRIO DE CURALHA PARA 

LIGAÇÃO À ETAR DE CHAVES”, AO ABRIGO DO POSEUR.  - PROPOSTA DE 

RESOLUÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA INDISPENSÁVEL À 

CONCRETIZAÇÃO DO REFERIDO PROJETO.  REGIME ESPECIAL DE EXPROPRIAÇÕES, 

PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 123/2010, DE 12 DE NOVEMBRO, NA SUA REDAÇÃO 

ATUAL. PROPOSTA Nº32/GAPV/2021. ------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1 – Por despacho de 31 de julho de 2018, do Presidente da Câmara 

Municipal, foi aprovado o projeto para a execução da obra “Sistema 

Elevatório de Curalha para Ligação à ETAR de Chaves”. --------------- 

2 – O projeto é composto por uma estação elevatória e condutas, que 

se destinam a substituir a unidade de tratamento, fossa sética, 

atualmente existente no SAR de Curalha, interligando esse sistema de 

águas residuais no SAR de Chaves (em execução). --------------------- 

3 – Este projeto foi objeto de candidatura submetida ao Programa 

Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, 

abreviadamente POSEUR, tendo tido aprovação, naquele âmbito em 27 de 

fevereiro de 2017. -------------------------------------------------- 

II – Causa de utilidade pública e norma de habilitante -------------- 

1 – De acordo com o Artigo 1º do Decreto-Lei nº 34021, de 11 de outubro 

de 1944, “…as pesquisas, os estudos e os trabalhos de abastecimento 

de águas potáveis ou de saneamento de aglomerados populacionais” são 

declarados de utilidade pública. ------------------------------------ 

2 – O interesse subjacente à realização do projeto, em apreço, assenta 

na redução da poluição (urbana e não urbana) na massa de água do rio 
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Tâmega, em resultado da correção de um problema ambiental causado pelo 

deficiente funcionamento das unidades de tratamento existentes 

(Curalha e Parque Empresarial), traduzindo-se na melhoria das 

condições ambientais, na preservação dos recursos naturais e da saúde 

pública, e, a fim, na melhoria da qualidade de vida da população, 

todos objetivos de indubitável interesse público  e que têm espelho 

no reconhecimento do financiamento concedido pelo Fundo de Coesão, no 

âmbito do POESUR. --------------------------------------------------- 

3 – A empreitada em causa, conforme atrás se refere, foi objeto da 

candidatura POSEUR-03-2012-FC-000331, pelo que, no caso individual e 

concreto, à servidão administrativa é aplicável o regime especial das 

expropriações e constituição de servidões administrativas necessárias 

á realização de infraestruturas, conforme previsto no Artigo 1º, nº2 

e Artigo 10-A do Decreto-Lei nº 123/2010, de 12 de novembro, aditado 

pela Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro, e alterado pela Lei nº 2/2020, 

de 31 de março, e nos termos da Lei nº 168/99, de 18 de setembro, e 

posteriores alterações, que aprovou o Código das Expropriações, 

abreviadamente CE. -------------------------------------------------- 

4 – Nos termos do disposto no Artigo 7º do citado Decreto-Lei nº 

123/2010, a constituição de servidões administrativas para a 

realização das infraestruturas supra identificadas, obedece ao 

procedimento estabelecido no Artigo 3º, daquele regime especial. ---- 

5 – Assim, é ao membro do Governo  da tutela, no caso o Senhor 

Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, que 

“sem dependência do requerimento inicial previsto no Artigo 12ºdo 

Código das Expropriações e das formalidades a ele relativas”, compete 

determinar , sob proposta da entidade responsável pela implementação 

da infraestrutura, os bens imóveis a que se refere o nº1, do artigo 

2º do Decreto-lei nº 123/2010, de 12 de novembro, sem prejuízo do 

estipulado no Artigo 13º, nº 3 do CE, ou seja, a caducidade da 

declaração de utilidade pública (doravante DUP) caso a constituição 

da arbitragem não seja promovida no prazo de um ano ou não seja 

remetido ao tribunal competente no prazo de 18 meses o processo de 

expropriação, contando-se ambos os prazos da data de publicação da 

DUP. --------------------------------------------------------------- 

6 – O despacho proferido nos termos referidos supra vale, de acordo 

com o nº 2, do artigo 13º do CE, como DUP, sendo a sua publicação 

acompanhada da “planta aprovada ou mapa de áreas e de lista de 

proprietários e demais interessados, devendo a publicação mencionar 

os locais onde estes elementos podem ser consultados”, conforme 

resulta do nº3, do artigo 3º do aludido regime especial. ------------ 

7 – A execução do projeto integra-se nas atribuições do Município e 

competências da Câmara Municipal, tal como resulta da alínea K), do 

nº2 do Artigo 23º e da alínea bb), do nº 2 do Artigo 33º, todos do 

Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e ulteriores alterações, 

que aprovou, entre outros, o Regime Jurídico das Autarquias Locais.  

8 – E, nos termos do disposto na alínea vv), do nº 1, do artigo 33º, 

do Anexo I à referida Lei nº. 75/2013, compete à Câmara Municipal, 

órgão executivo da Autarquia, propor, nos termos da lei, a declaração 

de utilidade pública, para efeitos de expropriação, não sendo, tal 

competência, susceptível de delegação no Presidente da Câmara. ------ 

9 – A entidade responsável pela implementação da infraestrutura, ora, 

em causa é o Município de Chaves, pelo que compete á câmara municipal 

deliberar sobre a constituição de servidão administrativa, nos termos 

e para os efeitos retro descritos. ---------------------------------- 

III – Bem objeto da constituição da servidão administrativa, 

proprietário e interessados conhecidos ------------------------------ 
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1 – A concretização da empreitada, em apreço, implica a passagem de 

conduta subterrânea no terreno de um particular que não anuiu em 

conceder à câmara municipal a necessária autorização para a execução 

dos trabalhos na parcela de que é titular. -------------------------- 

2 – Esta situação verificou-se relativamente ao prédio rústico 

inscrito sob o artigo 2135, na matriz predial respetiva da freguesia 

de Curalha, concelho de Chaves, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves sob o número 726/20081212, inscrito pela 

Apresentação 1680 de 2013/07/12 a favor de Fernanda Maria Gomes Pereira 

Machado, casada no regime de comunhão de adquiridos com Alípio Manuel 

Lopes dos Anjos, cuja localização se encontra melhor graficamente 

identificada, na planta em anexo à presente proposta. --------------- 

3 – Sobre o referido prédio, a servidão a constituir terá uma área de 

340,50m2, com o comprimento aproximado de 113,50 metros e a largura 

de 3,00 metros. ----------------------------------------------------- 

4 – A constituição da servidão administrativa sobre o prédio rústico 

retro identificado, faz impender sobre os seus proprietários presentes 

e futuros, arrendatários ou a qualquer título possuidores do terreno 

em causa, a obrigação de respeitar e conhecer as seguintes restrições: 

i) Inibição de realizar escavações, edificar qualquer tipo de 

construção duradoura ou precária, ou de plantar árvores de qualquer 

espécie perene, de porte grande ou médio, ou cuja raiz atinja 

profundidade superior a 50 centímetros; ----------------------------- 

ii) Manterem livre a respetiva área e consentirem sempre que 

necessário, o seu acesso ou ocupação pelo Município de Chaves. ------ 

IV – Previsão do montante dos encargos a suportar com a constituição 

da servidão --------------------------------------------------------- 

O valor da indemnização a pagar pela constituição da servidão 

administrativa, resultante da avaliação elaborada por perito da lista 

oficial (Círculo do Porto), em anexo à presente proposta, é de €2 

464,00 (dois mil quatrocentos e sessenta e quatro euros), cuja proposta 

de cabimento nº 709/2021, se anexa. --------------------------------- 

V – Previsão em Instrumento de Gestão Territorial para o imóvel e para 

a zona da sua localização ------------------------------------------- 

1 – No Plano Diretor Municipal de Chaves, eficaz e em vigor, o solo é 

classificado e qualificado como: Classe 2 – Espaços industriais, 

conforme resulta do aludido relatório de avaliação prévia. ---------- 

2 – De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Chaves, em 

vigor, sobre a parcela em causa impendem as seguintes servidões 

administrativas: --------------------------------------------------- 

• Servidão non aedificandi constituída pela Estrada Nacional 103; 

• Servidão originada pelo espaço canal da antiga linha férrea – 

Linha do Corgo – que, apesar de estar desclassificada da rede 

ferroviária nacional, se mantém no domínio público ferroviário (de 

acordo com a alínea b), do nº 1, do Artigo 1º do Decreto-Lei nº 

276/2003, de 4 de novembro) actualmente sob a tutela da Infraestruturas 

de Portugal, S.A.. -------------------------------------------------- 

VI -  Da Proposta --------------------------------------------------- 

Assim, face ao exposto, proponho ao executivo camarário que: -------- 

a) Nos termos do estatuído nos Artigos 8º e 10º do Código das 

Expropriações, em vigor, e nos Artigos 1º, nº2; 3º, 7º;  e 10-A do 

Decreto-Lei nº 123/2010, de 12 de novembro, adote a resolução de 

constituição de servidão administrativa sobre o prédio rústico 

inscrito sob o artigo 2135, na matriz predial respetiva da freguesia 

de Curalha, concelho de Chaves, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves sob o número 726/20081212, nos termos supra 

mencionados, aprovando todos os documentos que legitimam e fundamentam 
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a resolução em apreço, incorporados no respetivo processo 

administrativo, em anexo à presente proposta; ----------------------- 

b) Delibere propor ao membro do Governo que tutela as autarquias 

locais, mais concretamente ao Senhor Secretário de Estado da 

Descentralização e da Administração Local, mediante a instrução do 

respetivo pedido perante a DGAL, a constituição da servidão 

administrativa, nos termos e para os efeitos supra expostos, ao abrigo 

do regime especial aprovado pelo Decreto-Lei nº 123/2010, de 12 de 

novembro; ---------------------------------------------------------- 

c) Em caso de concordância e correspondente decisão administrativa, 

o presidente da câmara municipal notifique a interessada da resolução 

da constituição da servidão e do pedido apresentado à DGAL, propondo-

lhe, igualmente, o pagamento de indemnização pela constituição da 

servidão administrativa, por referência ao valor constante do 

relatório de avaliação nos termos do Artigo 10º, nº5 e do Artigo 11º, 

nº2, todos do Código das Expropriações. ----------------------------- 

Chaves, 15 de março de 2021. ---------------------------------------- 

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

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

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Processo de Expropriação: ----------------------------------------- 

- Despacho de aprovação do projeto e respetivos pareceres; ---------- 

- Mapa com a identificação do bem a sujeitar à servidão; ------------ 

- Planta de Localização; -------------------------------------------- 

- Caderneta predial; ------------------------------------------------ 

- Certidão da descrição predial; ------------------------------------ 

- Relatório de avaliação prévia; ------------------------------------ 

- Planta parcelar, com a delimitação da servidão; ------------------- 

- Informação de cabimento de verba da indemnização; ----------------- 

- Contrato de Financiamento entre o POSEUR e o Município de Chaves e       

respetivas adendas; ------------------------------------------------- 

- Extratos das plantas de ordenamento e de condicionantes do PDM com 

a servidão sinalizada. ---------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. DIANA MARGARIDA GOMES FERNANDES. 

INFORMAÇÃO Nº122/DA/2021. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº122/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1. INTRODUÇÃO:----------------------------------------------------- 

Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 14 de dezembro de 2020 um 

requerimento de um pedido em nome de Diana Margarida Gomes Fernandes, 

a solicitar o pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de 

água em duas moradas.------------------------------------------------ 

A 14 de dezembro de 2020, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.--- 

A 23  de fevereiro de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº81/SIS - 2021, que a Srª Diana Margarida Gomes 

Fernandes, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de 

liquidar, o valor das faturas, em prestações.------------------------ 
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Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, as faturas em causa, correspondem à data de 

apresentação do pedido 174,67€ e 151,46€.---------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

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

Considerando que o valor da dívida é inferior a 250€ e o valor mínimo 

regulamentado para a prestação mensal até esse valor ser de 25€.----- 

Considerando que o valor da prestação é de 25€, o valor em causa 

corresponde a 7 prestações e 8 prestações respetivamente.------------ 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a)Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 174,67€ em 8 

prestações mensais e o valor de 151,46 € em 7 prestações mensais;---- 

b)Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

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

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

c)Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

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

municipal, à Divisão de Ambiente.------------------------------------ 

Chaves, 04 de março de 2021.----------------------------------------- 

À consideração do Sr. Vereador Victor Santos.------------------------ 

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

no uso de competências delegadas------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

04.03.2021.    ------------------------------------------------------ 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 
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1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO EM VISTA AO FUTURO ALARGAMENTO DA RUA 

DO PESSEGUEIRO, NA FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR, CONCELHO DE CHAVES. 

PROPOSTA 31/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 dos 

transportes e comunicações e do ordenamento do território e urbanismo 

– cfr. alínea c) e alínea n) -. ------------------------------------- 

3 – O Município encontra-se a executar várias obras de requalificação 

de arruamentos na malha urbana, sendo certo que, desde há muito, é 

reclamado pelos habitantes da zona e utilizadores em geral, que o 

acesso à Rua do Pessegueiro, na freguesia de Santa Maria Maior, sofra 

obras de intervenção, no sentido de ser removido o seu estrangulamento 

e a Rua do Pessegueiro seja dotada de dimensões adequadas à densidade 

da sua utilização, em segurança, tanto por peões como por automóveis. 

4 - Neste contexto, foi identificado o edifício que constitui o 

principal obstáculo à concretização de um acesso digno e seguro à 

aludida Rua do Pessegueiro e ao seu futuro alargamento, correspondendo 

ao prédio urbano inscrito sob o artigo 869, na respetiva matriz 

cadastral da freguesia de Santa Maria Maior, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Chaves sob o nº 1533/20090323, propriedade dos 

herdeiros de Sebastião Gomes, encontrando-se inscrito a favor deste e 

de Carmelina dos Santos Rodrigues, com quem foi casado em comunhão 

geral – cfr. cópia da descrição predial – doc. nº 1. ---------------- 

6 – Assim, em sede de contactos pré-negociais, institucionalmente 

entabulados, junto do  cabeça de casal da herança de Sebastião Gomes 

e da respetiva viúva, Carmelina Rodrigues, a fim de aferir das 

condições para alienar o aludido prédio urbano,  na sequência da carta, 

por esta remetida ao Município, em 2 de setembro de 2019, dando conta 

da sua disponibilidade para alienar o referido imóvel,  foi promovida 

a respetiva avaliação prévia, nos termos do nº4 do Artigo 10º do Código 

das Expropriações, em vigor. ---------------------------------------- 

7 – O perito oficial do Círculo do Porto, Engº Guedes Marques, 

atribuiu, ao aludido prédio, o valor de €30 000,00 – cfr. Relatório 

de Avaliação Prévia – doc. nº 2. ------------------------------------ 
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8 - Face às bases negociais viabilizadoras da aquisição do referido 

prédio, os encargos com a aquisição da mesma no valor de €30 000,00, 

suportado pelo relatório de avaliação prévia elaborado pelo referido 

perito, tem 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 a proposta de 

cabimento nº 2021/708, que se anexa sob o nº 3. --------------------- 

9 – 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, o 

qual é indispensável à prossecução de tal objetivo. ----------------- 

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 g) do nº1 do Artigo 33º 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) Que seja autorizada a aquisição do prédio urbano sito em Rua do 

Pessegueiro, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, 

inscrito sob o artigo 869, na respetiva matriz predial, aos herdeiros 

de Sebastião Gomes (Carmelina dos Santos Rodrigues e filhos), pelo 

valor de €30 000,00 (trinta mil euros); ----------------------------- 

b) Caso seja autorizada a aquisição do imóvel supra identificado, 

nas condições acima exaradas, que fique desde já o Presidente da Câmara 

ou o seu substituto legal legitimado a outorgar, em nome do Município, 

o contrato-promessa e o respetivo contrato definitivo, títulos cuja 

formalização deverá ser assegurada pela Unidade de Contratos e 

Expropriações deste Município, mediante a expedição da correspondente 

notificação, nos termos do disposto no Artigo 114º e seguintes do 

Código do Procedimento Administrativo; ------------------------------ 

c) Sendo certo, por fim, que competindo à Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara, ao abrigo das competências que lhe são confiadas 

pela alínea i), do nº1, do Artigo 25º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, autorizar a Câmara Municipal a adquirir, alienar 

ou onerar bens imóveis de valor superior a 1000 vezes a RMMG15, face 

ao valor proposto para a aquisição de tal imóvel, a presente proposta 

não carece de apreciação e fiscalização do órgão deliberativo 

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

Chaves, 12 de março 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. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

                                                           
15 Para o corrente ano tal valor encontra-se fixado em € 665.000,00.-  
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1. ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA A CELEBRAR COM O MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES 

DO CONCELHO DE CHAVES - INFORMAÇÃO Nº13/DDE/2021. ------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVOS DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

1.1- Promover as diligências necessárias à assinatura dos Acordos de 

cooperação técnica para requalificação e modernização dos seguintes 

equipamentos escolares: --------------------------------------------- 

• Escola Secundária Dr. António Granjo; ------------------------- 

• Escola Secundária Fernão de Magalhães (2ª Fase); -------------- 

• Escola Básica Dr. Gonçalves Carneiro; ------------------------- 

• Escola Básica de Vidago (2ª Fase). ---------------------------- 

1.2- Levar o assunto ao conhecimento do executivo municipal, no âmbito 

do agendamento desta informação/proposta para a próxima reunião de 

câmara, para aprovação das minutas dos Acordos suprarreferidos, nos 

moldes dos documentos apresentados em anexo. ------------------------ 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ------------------------------ 

2.1- O Programa Operacional da Região do Norte 2014-2020 (NORTE 2020) 

inclui uma linha de financiamento de equipamentos escolares, 

considerando que assim se contribuirá para “a elevação da qualidade e 

do nível de cobertura da rede de infraestruturas de educação, de ensino 

e de formação. Estas ações estão alinhadas com os objetivos de promoção 

do acesso e de incremento do sucesso escolar e com a melhoria geral 

das condições de ensino e de aprendizagem, com a prevenção do abandono 

e com a diversificação da oferta educativa e formativa.” ----------- 

2.2- Na sequência do reforço financeiro da dotação da Prioridade de 

Investimento 10.5, no âmbito da reprogramação do NORTE2020, 

considerando a relevância do investimento realizado em infraestruturas 

educativas, bem como o facto de não ter ainda sido submetida a 

totalidade das candidaturas inscritas nos PDCT, foi determinada a 

abertura de um novo Concurso para a apresentação das operações 

previstas nos quadros de compromissos aprovados. -------------------- 

2.3- Tal concurso foi desencadeado pelo AVISO Nº NORTE 73-2021-23, com 

o objetivo específico de prosseguir a requalificação/modernização das 

instalações da educação pré-escolar, dos ensinos básico, secundário e 

superior e dos equipamentos de formação profissional, colmatando 

situações deficitárias e melhorando as condições para a educação, o 

ensino e a formação profissional, em complemento das ações de melhoria 

da qualidade do sistema. -------------------------------------------- 

2.4- Para este efeito, o Município de Chaves, em articulação com o 

previsto no “Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial do Alto 

Tâmega”, decidiu elaborar os projetos de requalificação e modernização 

dos equipamentos escolares acima referidos, estando os quais sujeitos 

à obtenção dos respetivos pareceres dos serviços do Ministério da 

Educação, bem como dos acordos de cooperação, que se constituem 

condições necessárias para a submissão das candidaturas, bem como para 

legitimação das intervenções. --------------------------------------- 

2.5- Tendo presente esta imposição do Aviso, o Ministério da Educação 

diligenciou a preparação das minutas de “Acordos de Cooperação 

Técnica” a celebrar (apresentados em anexo), tendo os mesmos sido 

rececionados pelo Município de Chaves no dia 15-03-2021. ------------ 

3. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

3.1-  Considerando a importância e relevância associadas à apresentação 
das candidaturas, que visam intervenções de requalificação e 
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modernização dos equipamentos escolares acima referidos, contribuindo 

para a melhoria geral das condições de ensino e aprendizagem; ------- 

3.2- Considerando que a correta instrução das candidaturas em causa, 
está dependente do cumprimento de critérios de elegibilidade impostos 

pelo Aviso, onde se inclui o parecer do Ministério da Educação e, no 

caso de equipamentos do 2º e 3º ciclo do ensino básico, e do ensino 

secundário, da existência de um “Acordo de Cooperação”, celebrado 

entre os Municípios e o Ministério da Educação; ---------------------  

3.3- Considerando que as minutas dos acordos de cooperação técnica, 
elaboradas pelo Ministério da Educação para os equipamentos escolares 

em causa, correspondem à exigência do Aviso; ------------------------ 

3.4- Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Nuno Vaz, que adote decisão no sentido de submeter a 

presente informação/proposta à próxima reunião de Câmara, visando que 

o executivo municipal, delibere no seguinte sentido: ---------------- 

(i) Aprovar as minutas dos Acordos de Cooperação Técnica rececionados, 

para intervenção/modernização dos seguintes equipamentos escolares: - 

• Escola Secundária Dr. António Granjo; -------------------------- 

• Escola Secundária Fernão de Magalhães (2ª Fase); --------------- 

• Escola Básica Dr. Gonçalves Carneiro; -------------------------- 

• Escola Básica de Vidago (2ª Fase). ----------------------------- 

(ii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à assinatura 

dos referidos Acordos. ---------------------------------------------- 

À consideração do Senhor Presidente, -------------------------------- 

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

(Rodrigo Moreira, Arq.) -------------------------------------------- 

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

2021.03.15. --------------------------------------------------------

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

 

 

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ----------------------------------

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

Concluída a análise, discussão e votação de todos os assuntos, e antes 

de proceder ao encerramento da presente reunião, o Senhor Presidente 

da Câmara, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, deu a palavra aos presentes que 

mostraram interesse em intervir, na presente reunião, nos termos do 

disposto do nº. 2, do artigo 49º, do anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro. -------------------------------------------------------- 

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

Usou da palavra o Senhor Manuel Augusto Leão, que se encontrava 

devidamente inscrito para participar no período de intervenção do 

público, e para abordar as seguintes questões: ---------------------- 

1 – Tem acompanhado a execução da Rede de Geotermia, e questiona o 

Senhor Presidente da Câmara, se a implementação da rede geotérmica é 

para executar e quais são os edifícios que vão beneficiar dessa 

implementação. ----------------------------------------------------- 

2 - No Museu das Termas Romanas, verificou que foi retirado o piso 

vermelho da cobertura, questionando o Senhor Presidente da Câmara, 

sobre o que ali se vai fazer. --------------------------------------- 

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

Presidente da Câmara, dando nota do seguinte: ----------------------- 

1 – Tratando-se de duas questões distintas, de forma resumida, vai 

tentar fornecer a informação pretendida, para além da informação já 

disponibilizada sobre a matéria, nos diversos órgãos da comunicação 

social. ------------------------------------------------------------ 

No que diz ao projeto da rede de geotermia de Chaves, trata-se de um 

projeto piloto que resulta de uma candidatura realizada pelo Município 

de Chaves ao Contrato de Conceção de Incentivos - Fundo de Apoio à 

Inovação, do qual foram aprovadas duas candidaturas, a de Chaves e a 

de S. Pedro do Sul. ------------------------------------------------- 

Com o presente projeto de cariz experimental, pretende-se criar uma 

mini rede de calor geotérmico na cidade. ---------------------------- 

A candidatura construída teve por base o compromisso assumido com um 

conjunto entidades privadas, nomeadamente promotores hoteleiros, e vai 

permitir uma rede integrada de 25 edifícios, pretendendo associar, 

essencialmente, edifícios públicos, mas também equipamentos privados 

produtores de grande pegada de carbono, fomentando, por esta via, a 

descarbonização, através de uma solução inteligente que aumenta a 

eficiência e reduz o consumo de energia. ---------------------------- 

Esta primeira fase não tem por finalidade fornecer energia geotérmica 

a consumidores domésticos. ------------------------------------------ 

A empreitada, na presente data, encontra-se em curso na Rua de Sto. 

António, tendo sido aproveitado o período de confinamento para a sua 

concretização, de forma a não prejudicar o comércio tradicional, sendo 

que, de seguida, se direcionará ao MACNA. A execução da empreitada 

contempla a implementação de diversos pontos de entrega, de forma a 

acautelar a utilização futura por mais edifícios públicos, sendo que 

a avaliação técnica acerca da concretização do projeto e da capacidade 

do aquífero será concretizada num período de cinco anos. ------------ 

É um projeto inovador onde será necessário garantir que o presente 

projeto não coloca em causa a utilização principal da água termal, 

utilização terapêutica e de bem-estar, uma vez que essa se trata da 

sua vocação privilegiada. Relativamente ao recurso não utilizado e 

disponível, a intenção é utilizá-lo para fins energéticos. ---------- 

2 – No que diz respeito ao Museu das Termas Romanas, envolve várias 

questões, como é do conhecimento geral, trata-se de um contrato que 

já se encontrava em curso em outubro de 2017, tendo havido a 

necessidade de realizar uma avaliação relativa ao nível de resposta 

do sistema de climatização, sendo que, para o efeito, foi contratado 

o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. O trabalho levado a cabo 

pela equipa técnica do LNEC permitiu concluir que a solução proposta 

não era a adequada, não resolvia em definitivo o problema de 

condensação e acarretava um custo energético muito significativo. --- 

Nesse sentido, o LNEC realizou um estudo, do qual resultou um novo 

projeto, e foi submetido a aprovação das entidades competentes, 

encontrando-se na presenta data a ser executado. -------------------- 

No que diz respeito à cobertura, e à questão que colocou, os trabalhos 

identificados não se encontravam previstos, inicialmente, no contrato 

de empreitada. Considerando que os problemas identificados não se 

encontravam apenas relacionados com a condensação do equipamento, mas 

também a pequenas infiltrações que provocavam impactos negativos na 

estrutura, tendo então sido decidido remover todo o ladrilho para 

otimizar a impermeabilização do edifício. --------------------------- 

Entretanto, foi despoletado um concurso de ideias com o intuito de 

encontrar uma solução urbanística para a praça. Será expectável que 
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que o Museu das Termas Romanas possa abrir ao público durante o verão 

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezasseis horas e dez minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


