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Nº09 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 29 de abril de 

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

Aos vinte e nove dias do mês de abril 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 vinte e seis de abril 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) “Chaves celebrou o 47º aniversário do 25 de Abril” - Sobre este 

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

das limitações, inerentes ao período de contenção vividas pela 

pandemia Covid-19, Chaves comemorou o 47º aniversário do 25 de Abril 

de 1974, data histórica, emblemática e símbolo da liberdade para todos 

os portugueses. ----------------------------------------------------- 

O programa cultural que decorreu entre os dias 23 e 25 de abril, 

essencialmente online, permitiu uma participação mais segura e 

abrangente de toda a população. Nesse contexto, as comemorações 

iniciaram com a atuação de SAMUEL ÚRIA, no Auditório do Centro 

Cultural. ----------------------------------------------------------  
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No dia 24 de abril, decorreu o espetáculo virtual “abril em Recantos” 

protagonizado por artistas flavienses que dão corpo e alma ao 

cancioneiro que a censura, em tempos, aprisionou. ------------------- 

No dia 25 de abril, as comemorações prosseguiram com a cerimónia do 

Hastear da Bandeira que contou com três elementos do Corpo de 

Bombeiros, em representação das três corporações do concelho, os 

Bombeiros de Salvação Pública, Bombeiros Voluntários Flavienses e 

Bombeiros de Vidago. A Praça de Camões foi palco para as interpretações 

musicais alusivas à cerimónia pela Banda Musical da Torre de Ervededo, 

acompanhada pela voz da jovem artista flaviense Margarida Machado. -- 

No período da tarde, a 2ª edição das "Conversas de Abril" proporcionou 

uma reflexão informal sobre o 25 de Abril e o seu legado, levado a 

cabo pelos representantes de cada partido com assento na Assembleia 

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

Com uma elevada participação online, o conjunto de eventos levados a 

cabo proporcionaram segurança e uma maior abrangência geográfica, 

aproximando Chaves de toda a sua diáspora. -------------------------- 

b) “Chaves destaca a arte da Dança com uma semana de espetáculos 

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

Vaz, deu nota que o Município se associou à comemoração do Dia Mundial 

da Dança, que se celebra hoje, dia 29 de abril, com a programação de 

um espetáculo diário ao longo da semana. ---------------------------- 

Entre os dia 26 de abril e 1 de maio, a Semana da Dança contempla a 

emissão, em diferido, de coreografias realizadas pelas Escolas e 

Academias de Dança de Chaves, com a participação de mais de uma centena 

de pequenos artistas, que manifestam o desejo de retomarem a 

normalidade possível, no esforço e dedicação a esta arte tão criativa. 

Os espetáculos encontram-se a ser transmitidos online, através do 

Facebook do município, pelas 21h30, com o seguinte calendário: ------ 

- 26 de abril | Escola de Dança Ent’Artes; -------------------------- 

- 27 de abril | Academia de Música e Ballet Mozart; ----------------- 

- 28 de abril | Academia de Bailado de Chaves; ---------------------- 

- 29 de abril | Academia de dança Nuno Moreira; --------------------- 

- 1 de maio | Escola de Dança Christine Veen. ----------------------- 

c) “Ultra Trail Ibérico do Contrabando” dia 2 de maio no Santuário do 

São Caetano” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno 

Vaz, deu nota que a Associação Wildfun – Desporto, Aventura & Turismo 

- com o apoio do Município de Chaves, juntas de freguesia, Eurocidade 

Chaves-Verín e RI19 - vai promover no próximo domingo, dia 2 de maio, 

a 1ª edição do evento desportivo “Ultra Trail Ibérico do Contrabando”, 

que terá lugar no Santuário do São Caetano. ------------------------- 

A iniciativa, que decorrerá das 07h00 às 15h00, integra uma caminhada 

de 12 km, um Trail Curto de 18km, um Trail Longo de 27km e um Trail 

Ultra de 2 x 27km, sendo uma prova certificada pela Associação de 

Trail Running Portugal com qualificações para a Taça de Portugal 

Running 2021 e circuito jovem de Trail Running 2021. ---------------- 

A prova é certificada pela Associação Trail Running Portugal (ATRP) e 

estará dentro das normas DGS em vigor no dia do evento e respetivo 

plano de contingência COVID-19. ------------------------------------- 

Os interessados poderão obter mais informações em 

http://www.wildfun.pt/ --------------------------------------------- 

d) “Chaves recebe exposição “Acasos Objetivos” sob a mira de Carlos 

Magno” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, 

deu nota que a Sala Multiusos do Centro Cultural de Chaves apresenta, 

de 30 de abril a 27 de junho, a Exposição “Acasos Objetivos” do 

jornalista e cronista Carlos Magno, um trabalho de centenas de 



                                                                F. 291 

                                                                  _____________________ 

 
fotografias captadas na rua sobre intervenções artísticas, como por 

exemplo em sinais de trânsito, poesia mural entre outras. ----------- 

Com a curadoria do Bairro dos Livros, esta exposição, é composta por 

imagens de semiótica urbana que documentam para o futuro a efémera voz 

dos cidadãos, assim como da cultura contemporânea e seus 

comportamentos, através de escritas e  desenhos nas paredes, nas 

estradas ou nos cartazes que, em muitos casos, resultam do alinhamento 

de acontecimentos, mais ou menos acidentais, que o fotógrafo descobre 

ou pressente e não perde a oportunidade de registar. ---------------- 

Numa busca casual na cidade, nas paredes das casas, muros e pessoas, 

Carlos Magno, faz da fotografia um ato incógnito, captando as palavras, 

as imagens e os símbolos, que tornam as fotografias sérias, 

humorísticas e satíricas. ------------------------------------------- 

A exposição, com entrada gratuita, estará patente ao público de terça 

a sexta-feira, das 14h00 às 18h00, e sábados das 09h00 às 13h00, em 

conformidade com a lotação máxima do espaço e cumprimento das 

diretrizes emanadas pela DGS. --------------------------------------- 

e) “Proposta vencedora da última edição do Orçamento Participativo 

reagendada para maio de 2022” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente 

da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que a atual situação pandémica motiva 

reagendamento da Corrida de Barcas no rio Tâmega. ------------------- 

A proposta vencedora da edição do último Orçamento Participativo de 

Chaves- “Corrida de Barcas - Rio Tâmega” - foi reagendada para maio 

do próximo ano, por proposta do proponente - Marco André Teixeira 

Chaves, da Associação Wildfun – e decisão conjunta com o Município. - 

O reagendamento prende-se com a necessidade de garantir a realização 

da prova em segurança, evitando os receios de contágios, e ainda a 

necessidade de sua realização coincidente com o período do ano em que 

o caudal é mais propício para a modalidade com barcas no rio, que se 

verifica entre os meses de abril e maio. Devido à atual situação 

pandémica em que vivemos, não se reuniram, em 2021, as condições ideais 

para a realização da atividade nos moldes idealizados pelo 

proponente. -------------------------------------------------------- 

Recorde-se que a iniciativa pretende “dar a conhecer as barcas chatas 

e a sua tradição, dar dinâmica e vida ao rio, às suas margens, 

promovendo ao mesmo tempo a prática do exercício físico e o bem-estar 

dos participantes”. ------------------------------------------------- 

f) “Inauguração oficial do AquaValor” - Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor e a Ministra da Coesão 

Territorial, Ana Abrunhosa, marcaram presença na Cerimónia Oficial de 

Inauguração das Instalações do AquaValor – Centro de Valorização e 

Transferência de Tecnologia da Água, que decorreu ontem, dia 28 de 

abril. ------------------------------------------------------------- 

Fundado em 2018 sob uma ampla plataforma colaborativa que abrange 

instituições dos mais diversos quadrantes, o AquaValor tem como 

principal objetivo diversificar, estimular e coordenar respostas às 

necessidades e aos desafios específicos identificados na área temática 

da Água Mineral Natural, com base em conhecimentos tecnológicos e 

científicos avançados, nomeadamente através do desenvolvimento de 

soluções tecnológicas inovadoras para melhorar a produção e 

capitalização de bens naturais e culturais, e produtos derivados. --- 

Tendo já conseguido captar um volume de investimento relevante para a 

região, através de várias candidaturas a fundos comunitários 

aprovadas, o AquaValor foi já responsável pela criação de 15 postos 

de trabalho para Recursos Humanos Altamente Qualificados, e tem em 

fase de conclusão os investimentos que permitirão a entrada em 
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funcionamento de Laboratórios de Análises e Investigação, únicos na 

região. ------------------------------------------------------------ 

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) atribuiu em março o título 

de Laboratório Colaborativo (CoLAB) especializado na área temática da 

água ao AquaValor, um Centro de Valorização e Transferência de 

Tecnologia (CCTT), que além de se centrar sobre a água, em territórios 

onde se destacam as águas termais de Chaves, a água mineral e 

gasificada de Carvalhelhos (Boticas), Vidago (Chaves) ou Pedras 

Salgadas (Vila Pouca de Aguiar), ou os rios e barragens, o AquaValor 

está a trabalhar ainda sobre os recursos endógenos da região, como o 

fruto seco, vinho, azeite, enchidos ou cabrito. --------------------- 

g) “Eurocidade Chaves-Verin“ - Sobre este assunto, o Senhor Presidente 

da Câmara, Nuno Vaz, deu conhecimento da decisão conjunta, tomada, no 

âmbito de uma iniciativa da Eurocidade Chaves-Verin, no passado dia 

15 de abril, tendo sido enviado um ofício aos respetivos Ministérios 

(Portugal e Espanha), para que no futuro pudesse ser avaliada a 

possibilidade de os residentes de ambas as cidades – eurocidadãos 

Chaves-Verin - possam ter um estatuto idêntico/próximo dos 

trabalhadores transfronteiriços, podendo os respetivos residentes 

circularem nos dois concelhos, contribuindo para o incremento da 

dinâmica social, cultural e económica, sempre e quando, critérios de 

saúde pública estejam garantidos e sejam salvaguardados. ------------ 

Até à presenta data não receberam qualquer comunicação, aguarda que 

hoje, após a reunião do Conselho de Ministros, possa haver mais 

informação, sobre a eventual reabertura das fronteiras e até das 

Termas. ------------------------------------------------------------ 

h) “Associação Termas de Portugal“ - Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que, na semana passada, no 

âmbito da Associação Termas de Portugal, foi realizada uma reunião por 

videoconferência com o Diretor Geral da Direção Geral da Saúde, no 

sentido de conhecer as razões de saúde pública que estariam a 

condicionar a reabertura dos balneários termais. -------------------- 

É de todos conhecido o impacto negativo que tem nas respetivas 

comunidades os Balneários Termais estarem encerrados, sendo conhecidos 

os efeitos positivos que os mesmos têm na área hoteleira, restauração 

e no próprio comércio tradicional. ---------------------------------- 

Até à presenta data não receberam qualquer comunicação, aguarda que 

hoje, após a reunião do Conselho de Ministros, possa haver mais 

informação acerca da eventual reabertura dos balneários termais. ---- 

Se a decisão do Governo, hoje, for a da reabertura dos Balneários 

Termais, o Município de Chaves, esta em condições de proceder a 

reabertura de forma imediata dos respetivos Balneários. ------------- 

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

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

acordo com a informação mais atualizada, constante do Boletim 

epidemiológico elaborado pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Alto 

Tâmega e Barroso do dia 21.04.2021, mantém-se uma evolução 

epidemiológica positiva no Concelho de Chaves, sendo de 55,9 novos 

casos por 100.000 habitantes. --------------------------------------- 

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

Por último e terminando a sua intervenção, o Presidente da Câmara, 

esclareceu o Vereador, Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas sobre a 

questão por si colocada na última reunião deste órgão e relacionada 

com a torre (Antena), instalada nas traseiras do Edifício “MEO”, após 

consulta aos serviços municipais responsáveis, no caso, Divisão de 

Ordenamento do Território e Gestão Urbanística, a mesma informou que 

tal infraestrutura, não sofreu qualquer alteração/modificação, 
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encontrando-se instalada em tal edifício há mais de 10 anos, como se 

pode confirmar por registos fotográficos. --------------------------- 

 

 

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 

por cumprimentar e formular votos de boa saúde para todos os presentes.  

De seguida apresentou uma nota de congratulação ao Futsal feminino do 

Grupo Desportivo de Chaves, pelos recentes resultados desportivos. -- 

Seguidamente, interpelou, o Presidente da Câmara, sobre as recentes 

declarações do Senhor Ministro do Ambiente relativamente aos contratos 

de exploração de lítio na nossa região, questionando o Presidente da 

Câmara sobre o ponto de situação deste processo, nomeadamente sobre a 

prospeção de lítio no concelho de Chaves? --------------------------- 

Terminando, a sua intervenção, o Vereador interpelante, questionou, 

ainda, o Presidente da Câmara, sobre as noticias veiculadas na 

comunicação social espanhola e relacionadas com a abertura da 

fronteira no próximo dia 1 de maio, nesse sentido, interroga o 

Presidente da Câmara se tem alguma informação, sobre esta matéria, por 

parte do Governo Português e qual a previsão de abertura da fronteira? 

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

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

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

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

- No que diz respeito à nota de congratulação ao Futsal feminino do 

Grupo Desportivo de Chaves, apresentada pelo Vereador do Partido 

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

mesma é pertinente e justa, pelo que o Município se associa a mesma.- 

- Relativamente à questão do lítio, a mesma encontra-se em diferentes 

estádios de desenvolvimento, nos diferentes concelhos do Alto Tâmega, 

pois nos concelhos de Boticas e Montalegre, já existem contratos de 

exploração, sendo que nos demais, onde se inclui o de Chaves, as 

iniciativas procedimentais em curso, ainda não decididas pela DGEG, 

têm a natureza de prospeção, ou seja de conhecimento do potencial dos 

recursos geológicos existentes nestes territórios. ------------------ 

A notícia a que o Senhor Vereador do PSD estará a aludir, estará 

relacionada com o contrato de exploração no concelho de Montalegre. - 

A comunicação social fez eco de decisão de não aceitação do estudo de 

impacto ambiental apresentada pela empresa concessionária, 

LusoRecursos, e a consequente suspensão dos respetivos direitos de 

exploração, que, no limite, poderá determinar a revogação/cessação do 

aludido contrato. --------------------------------------------------- 

No Concelho de Chaves, como é do conhecimento de todos, a Câmara 

Municipal tomou posição sobre esta matéria, em dois momentos 

distintos,  a primeiro, numa reunião pública realizada em Mairos e 

outra, mais tarde, na sede do Concelho, tendo sido manifestada a 

oposição do Município a iniciativa de prospeção, independentemente do 

método utilizado, num conjunto de espaços muito significativos do 

concelho, motivado por razões de proteção do recurso mais valioso - 

água termal -, bem como de captações de água para consumo humano e 

ainda algum património cultural e natural que deve ser salvaguardado.  

Tal tomada de posição foi comunicada a entidade competente, no caso 

Direção Geral de Energia e Geologia, e até à data não conhece mais 

nenhum desenvolvimento. --------------------------------------------- 
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Se no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, for suscitada 

esta questão para a tomada de uma posição conjunta, dos seis 

municípios, na defesa dos interesses das populações e territórios, o 

Município de Chaves estará disponível para a tomada de tal posição na 

defesa do superior interesse das populações e da região. ------------ 

- No que diz respeito a reabertura das fronteiras, no próximo dia 01 

de maio, o Município de Chaves, não dispõe de nenhuma informação 

privilegiada sobre a matéria, não tendo sido realizado nenhum 

contacto, por parte do Ministério da Administração Interna. --------- 

 

 

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. ------- 

Seguidamente, abordou os seguintes assuntos relacionados com a 

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

- Censos 2021 - Relativamente aos Censos à população e habitação -

2021, que se encontram a decorrer, questiona o Presidente da Câmara 

se já tem informação, por parte o Instituto Nacional de Estatística, 

acerca do delegado municipal e o delegado sub-regional e se tem 

existido articulação com o Município. ------------------------------- 

– Obras nas vias municipais – Relativamente às obras que decorrem nas 

vias municipais e os constrangimentos verificados no acesso automóvel 

ao centro da cidade, questiona o Presidente da Câmara sobre a 

existência de alguma previsão para o términus de tais obras, dando 

como exemplo a via municipal que liga Chaves a Valdanta, que está a 

criar um constrangimento brutal aos moradores e seus utilizadores, bem 

como os troços das Longras e da Avenida que liga a Chaves a Outeiro 

Seco. --------------------------------------------------------------  

Tratam-se de uma série de empreitadas que decorrem nas vias municipais, 

que se estão a prolongar e a dificultar o acesso automóvel ao centro 

da cidade, criando filas, fazendo lembrar o pior das cidades grandes.- 

– Longras – Relativamente à rutura de água que ocorreu nas Longras, 

questiona o Presidente da Câmara sobre a eventual substituição 

integral de tal conduta de água no âmbito da empreitada que está a 

decorrer e se o anunciado nas redes sociais, acerca de uma nova rutura 

após a colocação de pavimento corresponde à verdade. ---------------- 

– Atendimento nos Serviços Municipais – Relativamente ao atendimento 

presencial ao público nos serviços municipais e tendo-se iniciado a 

segunda fase do desconfinamento, encontrando-se, na presente data, 

quase todos os serviços a funcionar presencialmente, questiona o 

Presidente da Câmara, se por parte dos serviços municipais tem existido 

esta adaptação - abertura para o atendimento presencial -, 

nomeadamente no serviço de águas, sendo um dos mais procurados pelos 

cidadãos e encontrando-se a funcionar apenas por marcação, e se está 

previsto a abertura do atendimento ao público sem a necessidade de 

pré-agendamento. --------------------------------------------------- 

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

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

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

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

- No que diz respeito aos Censos 2021, teve a oportunidade de dar 

nota, em reuniões anteriores, de que o processo relativo aos Censos 

de 2021, é conduzido pelo Instituto Nacional de Estatístico, tendo, 

nos territórios, representantes regionais e sub-regionais, e a 
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articulação com as juntas de freguesia é facilitada pelo interlocutor 

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

O processo dos Censos, que está em curso, este ano com uma grande 

componente digital, está, até à data, a decorrer com normalidade. --- 

- Relativamente às obras que se encontram a decorrer nas várias vias 

municipais, realça o facto da necessidade da realização das mesmas, 

para corrigir a omissão de quase duas décadas, bem como de estarem 

identificadas mais intervenções, que visam melhorar a qualidade de 

vida dos flavienses. ------------------------------------------------ 

Todas as intervenções têm inevitavelmente efeitos indesejados, causam 

incómodos e perturbam a quotidiano, mas visam, no final do processo, 

melhorar a situação anterior. Uma das obras que mais incómodo têm 

provocado nos nossos concidadãos, é a intervenção na Av. Luís Chaves, 

que tem demorado mais do que o previsto e a qualidade de execução da 

obra deixa muito a desejar. De momento, estão em curso, nesta 

empreitada, obras de correção dos defeitos detetados, acompanhadas 

permanentemente por um fiscal e um engenheiro, em alternância, sendo 

expectável que durante a próxima semana, se as condições climáticas o 

permitirem, seja feita a repavimentação da via, e, desta forma, fique 

disponível para utilização por parte dos flavienses. ---------------- 

- Relativamente à rutura na Rua das Longras, reitera o que já disse 

no passado, todas as intervenções nas vias municipais, em que se 

identifique a necessidade de substituição das condutas de água e 

saneamento, têm sido substituídas, mesmo que, em alguns casos, esses 

trabalhos não estivessem incluídos na empreitada inicial, situação 

diferente daquela que acontecia nos mandatos autárquicos anteriores, 

dando como exemplo, a Av. Irmãos Garcia Lopes e Av. do Estádio. ----- 

A conduta de água, existente na Rua das Longras e na Av. do Tâmega foi 

substituída, o que significa a assunção de significativos encargos 

financeiros, sem qualquer financiamento europeu. -------------------- 

De facto existiu, na última semana, uma rotura na conduta de água na 

Rua das Longras, provocada por ação inadvertida do empreiteiro que se 

e contra a executar tal empreitada. --------------------------------- 

Parte da Avenida do Tâmega já foi objeto de intervenção, sendo que o 

troço que liga à avenida do Estádio já pode ser utilizada, e existe a 

expetativa de que durante o mês de junho possa ser concluída a obra 

relativa à rua das Longas e Av. 5 de Outubro, no intuito de que se 

possa melhorar o fluxo rodoviário na cidade de Chaves. -------------- 

As múltiplas empreitadas em curso na cidade de Chaves, seja nas vias 

e nos passeios, seja nos edifícios e espaços públicos, ainda que 

provoquem incómodos, eles são aceitáveis, pois, no final, a melhoria 

e impacto na vida dos nossos concidadãos será muito positivo. ------- 

- No que diz respeito ao atendimento dos munícipes, a pandemia da 

Covid-19, introduziu alterações substanciais, motivadas pela 

necessidade de reduzir o contágio, cujas regras foram definidas por 

normas governamentais, aprovadas em contexto de estado de emergência. 

Todos os serviços municipais de atendimento ao público passaram a 

estar vinculados ao atendimento presencial sob prévio agendamento, por 

parte dos munícipes. ------------------------------------------------ 

O serviço da Divisão do Ambiente, ou seja, o que faz atendimento 

presencial em matéria de serviços de água, saneamento e lixo, que 

fazem, em média, mais de 200 atendimentos diários, ficaram, como todos 

os demais serviços públicos, obrigados à regra do pré-agendamento. -- 

Aguarda-se que em resultado da evolução do combate aos efeitos 

sanitários da pandemia, seja possível, em breve, retomar as práticas 

anteriores à pandemia, e, assim, melhorar a eficácia no atendimento 

aos cidadãos flavienses. ------------------------------------------- 
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A existência da regra de agendamento prévio, visa evitar a concentração 

de pessoas/munícipes no mesmo espaço físico em simultâneo, no 

pressuposto de que esta medida é aquela que melhor responde à 

necessidade de evitar o contágio do vírus Sars-Cov-2. --------------- 

Neste contexto sugere, aos concidadãos, de forma a evitar aglomeração 

de pessoas junto aos serviços municipais, que utilizem os vários 

métodos de pagamento disponíveis, Multibanco, Payshop, etc. -------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 15 de abril de 2021. --------------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAVES. PROPOSTA 

N.º 40/GAP/2021. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O direito à habitação encontra-se consagrado no artigo 65.º da 

Constituição da República Portuguesa, a qual define que “todos têm 

direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão 

adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a 

intimidade pessoal e a privacidade familiar”. ----------------------- 

A Estratégia Nacional de Habitação (ENH), aprovada através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2015, de 15 de julho, 

contempla um conjunto de linhas orientadoras prioritárias a dar 

resposta até 2031 e surge na necessidade de definição de uma visão 

estratégica ao nível da habitação que esteja adequada aos problemas 

identificados nos últimos anos, constituindo um elemento chave na 

estabilidade económica e social do país. ---------------------------- 

Dadas as especificidades de cada território e em prol da urgência da 

alteração do paradigma atual, torna-se necessário implementar uma 

estratégia a nível local, com base num diagnóstico integrado do que 

são as caraterísticas da população e do território em causa. Constitui-

se, assim, um instrumento chave para a melhoria da qualidade de vida 

da população, para a qualificação e atratividade do território, assim 

como para a promoção da sustentabilidade no desenvolvimento urbano. - 

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

Neste pressuposto, e face ao acima descrito, no decorrer dos anos 2020 

e 2021, o Município de Chaves procedeu à elaboração da Estratégia 

Local de Habitação, com o horizonte temporal 2020 – 2026, tendo sido 

definida a partir de um diagnóstico atualizado das carências 

habitacionais das famílias residentes no concelho. O estudo em causa 

tem como objetivo permitir o acesso ao Programa 1.º Direito – Programa 

de Apoio ao Acesso à Habitação (Decreto – Lei nº 37/2018, de 4 de 

junho), inserido na Nova Geração de Políticas Habitacionais, promovido 
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pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, com um 

financiamento situado em 16.780.474 Euros, valor que contempla a 

reabilitação, a aquisição com reabilitação e a construção de nova. -- 

Este Programa, além do enquadramento das necessidades habitacionais 

do território a candidatar a apoios, promove a definição de linhas 

orientadoras de uma estratégia mais alargada orientada para os 

objetivos de regeneração urbana e aumento da qualidade de vida dos 

residentes. -------------------------------------------------------- 

A metodologia utilizada e a organização da Estratégia obedeceu aos 

conteúdos definidos pela portaria do Programa 1.º Direito (Portaria 

n.º 230/2018, de 17 de agosto), nomeadamente: -----------------------  

1) o diagnóstico global das carências habitacionais; ------------- 

2) as soluções habitacionais a desenvolver; ---------------------- 

3) a ordem de prioridade das soluções habitacionais; ------------- 

4) a programação das soluções e demonstração do enquadramento da 

Estratégia nos princípios do Programa 1º Direito. ------------------- 

O processo foi concebido em estreita articulação com os objetivos de 

desenvolvimento do território já definidos pela autarquia, presentes 

em diversos estudos e relatórios utilizados para apoiar a definição 

das carências habitacionais, entre os quais se destacam o Plano de 

Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas, Plano de 

Desenvolvimento Estratégico, e Operação de Reabilitação Urbana de 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

1. Face ao exposto, submeto ao Executivo Municipal, para efeitos de 

apreciação e deliberação, a proposta de Estratégia Local de Habitação 

e das soluções habitacionais a desenvolver ao abrigo do supra citado 

Programa 1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação (Decreto 

– Lei nº 37/2018, de 4 de junho), inserido na Nova Geração de Políticas 

Habitacionais, promovido pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana (IHRU), que se se anexa. ------------------------------------- 

2. Caso a mesma seja objeto de deliberação favorável, que 

posteriormente seja encaminhada para uma próxima reunião da Assembleia 

Municipal, para os devidos efeitos de sancionamento. ---------------- 

3. Subsequentemente, obtidas as necessárias autorizações municipais, 

d DEAS deverá promover a submissão do Relatório da Estratégia Local 

de Habitação do Município de Chaves ao Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana (IHRU). ----------------------------------------- 

Chaves, 22 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

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

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

Em anexo: Proposta de Estratégia Local de Habitação do município de 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 

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

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

 

 

2.2. ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA EMPRESA “EHATB-EMPREENDIMENTOS 

HIDROELÉCTRICOS DO ALTO TÂMEGA E BARROSO, EIM, S.A” - PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO. PROPOSTA N.º 41/GAPV/2021. ----------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Exposição de motivos ------------------------------------------- 

1. Por deliberação tomada oportunamente pela Assembleia Municipal 

de Chaves, foi o Município autorizado a criar conjuntamente com os 

outros cinco Municípios do Alto Tâmega a empresa então denominada 

“EHATB-Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso, S.A”, 
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sob a forma de uma sociedade anónima, com sede em Ribeira de Pena, com 

um capital social inicial na antiga moeda de cinquenta milhões de 

escudos, subscrito na proporção de cinquenta e cinco por cento pelo 

Município de Ribeira de Pena e de nove por cento por cada um dos 

restantes cinco Municípios acionistas, tendo sido constituída por 

escritura pública outorgada no Cartório Notarial de Ribeira de Pena 

em trinta de julho de mil novecentos e oitenta e nove, cujo capital 

social, após obtida a necessária autorização, foi posterior e 

sucessivamente aumentado para os atuais novecentos mil euros, 

representado por cento e oitenta mil ações do valor nominal de cinco 

euros cada uma, e passando a ser subscrito, com a alteração da sua 

repartição pelos acionistas, em partes iguais por todos os Municípios 

acionistas, de acordo com os estatutos aprovados na altura e ulteriores 

modificações nele introduzidas. ------------------------------------- 

2. Na sequência da publicação da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 

que aprovou o regime jurídico da atividade empresarial local e das 

participações locais e revogou as Leis n.ºs 53-F/2005, de 29 de 

dezembro e 55/2001, de 15 de novembro, que regulavam anteriormente 

esta matéria, passou esta empresa, de acordo com o disposto no n.º 4 

do artigo 19.º, a ser qualificada como empresa local de natureza 

intermunicipal, e em cumprimento da imposição constante do disposto 

nas normas transitórias dos nºs 1 e 2 do referido artigo 70.º, procedeu 

à adequação dos seus estatutos ao novo quadro jurídico nela consagrado, 

devidamente sancionada pela Assembleia Geral da empresa e pelos órgãos 

executivo e deliberativos dos Municípios acionistas, passando a ser a 

partir de então, e  em consonância com essa alteração tendo em conta 

a natureza das atividades que nos novos estatutos lhe foram  então 

assinaladas dever prosseguir,  uma empresa local de promoção do 

desenvolvimento local e regional. --------------------------------- 

3. As alterações sucessivas que aquele quadro jurídico foi sofrendo 

ao longo do tempo, acrescido da aprovação doutros diplomas noutras 

áreas, mas com reflexos no funcionamento das empresas públicas, e da 

experiência do dia a dia resultante da aplicação dos atuais estatutos, 

vieram recomendar a sua atualização, sendo este o propósito da presente 

proposta de alteração, de forma a adaptá-los a esta nova realidade 

jurídica. ---------------------------------------------------------- 

4. Com ela pretende-se, para além de objetivar a manutenção da 

prossecução e  consecução das atividades da sociedade, adequar este 

documento à atual dinâmica da empresa no que concerne ao modo de 

funcionamento dos órgãos deliberativos da sociedade e ainda aportar-

lhe os exigíveis e necessários conceitos que modernamente adornam os 

documentos que estabelecem o conjunto de regras que enquadram as 

entidades no desenvolvimento  das suas atividades, nomeadamente, face 

à necessidade de uniformização e adequação dos novos estatutos a certas 

terminologias de acordo com o movimento internacional, o compromisso 

de garantia de respeito absoluto pela proteção e privacidade dos dados 

pessoais imposto pelo novo Regime Geral de Proteção de Dados, que 

passa assim a ter suporte estatutário. ----------------------------- 

5. Para além de se aproveitar o momento para introduzir outras 

alterações pontuais a algumas disposições estatutárias carecidas 

também de atualização, destaca-se na proposta apresentada a 

preocupação de resolver algumas situações práticas da vida operacional 

da sociedade  com a alteração do período de duração do mandato dos 

órgãos sociais, passando o mesmo a ser de um (1) ano, ao invés dos 

quatro (4) anos presentemente estatuídos, por forma a imprimir uma 

maior rotatividade que garanta e promova uma maior equitatividade e 

alternância entre os municípios acionistas nos órgãos sociais da 
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sociedade, assim como a consagração estatutária, como compromisso 

fundamental da sociedade, da relevância do  princípio da proteção e 

privacidade dos dados pessoais de harmonia com o Regime Geral de 

Proteção de Dados, de modo a promover e garantir  a salvaguarda  dos 

dados pessoais de todas as pessoas que de alguma forma se relacionam 

com a empresa. ----------------------------------------------------- 

6. Cumprindo os objetivos acima enunciados, a Assembleia Geral da 

empresa em sessão realizada em 31 de março do corrente ano, conforme 

sua comunicação datada de 8 de abril de 2021, aprovou uma alteração 

àqueles estatutos, passando deste modo a ter a redação constante do 

documento em anexo. ------------------------------------------------ 

II – Da Fundamentação Legal ---------------------------------------- 

1. A Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, atribui expressamente, no 

n.º 1 do artigo 22.º, ao órgão deliberativo, sobre proposta do órgão 

executivo, a constituição de empresas locais ou a alienação da 

totalidade ou de parte da participação social nelas detida, bem como, 

conforme decorre do n.º 2 do artigo 61.º do mesmo diploma, qualquer 

outro ato que venha a ocorrer na vida das empresas locais, tais como 

a dissolução, transformação, integração, fusão ou internalização.  

2. Ora, as condições gerais para a constituição da empresa foram 

fixadas pela Assembleia Municipal aquando da autorização dada por este 

órgão deliberativo para a participação nessa empresa deste Município 

através da aprovação dos respetivos estatutos, ao abrigo da disposição 

legal correspondente à atual alínea n), do n.º 1, do artigo 25.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pelo que qualquer 

alteração a este documento carece da necessária anuência daquele órgão 

deliberativo, tendo sido de resto este o procedimento adotado, aquando 

das sucessivas alterações estatutárias posteriormente aprovadas por 

se tratar de alterações substanciais a tais condições. -------------- 

3. A presente proposta corresponde a uma alteração substancial dos 

estatutos atuais, com uma relevância na vida da empresa equivalente a 

qualquer dos atos a que aludem as disposições acima referenciadas da 

Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, cujo controle deve passar por isso 

pelo crivo da entidade que fez surgir esse ente jurídico, tratando-

se, por isso, de matéria que não corresponde ao mero exercício de uma 

função acionista tout court através do órgão executivo municipal.  

4. Acresce que no n.º 5 do mencionado artigo 70.º, em cujo n.º 1 se 

impunha a obrigatoriedade da alteração dos estatutos, determinava a 

aplicação, com as devidas adaptações, do disposto nos artigos 61.º a 

66.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que, nos nºs 1 e 2 desta 

última disposição, contempla a sujeição a prévia deliberação dos 

órgãos executivo e deliberativo, a prática dos atos neles referidos, 

não se justificando assim que seja diverso o procedimento a adotar com 

a presente proposta de alteração.  ---------------------------------- 

5. Compete, pois, à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal apresentada ao abrigo da alínea ccc), do n.º 1, do artigo 

33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior 

redação, pronunciar-se e deliberar sobre a referida alteração aos 

estatutos, de harmonia com o disposto naquela alínea n), do n.º 1, do 

artigo 25.º deste último diploma e nas disposições atrás citadas da 

Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. ----------------------------------- 

III – Da Proposta Stricto Sensu ------------------------------------- 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e nos termos do 

disposto sobre a matéria nas disposições combinadas previstas na 

alínea n), do n.º 1, do artigo 25.º e na alínea ccc), do n.º 1, do 

artigo 33.º da do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

ulterior redação, e bem assim o enquadramento legal subjacente à Lei 
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n.º 50/2012, de 31 de agosto, tomo a liberdade de sugerir ao executivo 

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

a) Aprovar a presente proposta, consubstanciada na alteração aos 

estatutos da empresa “EHATB-Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto 

Tâmega e Barroso, S.A”, constantes do documento anexo; ------------- 

b) Sequencialmente, e uma vez aprovada a presente proposta pelo o 

órgão executivo, seja a mesma remetida à digníssima Assembleia 

Municipal para apreciação e aprovação, em conformidade com o disposto 

na alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º para o fim previsto na alínea 

n) do n.º 1, do artigo 25.º, ambos do acima mencionado Anexo I à Lei 

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

Chaves, aos 19 de abril de 2021. ----------------------------------- 

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

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

Em anexo:  --------------------------------------------------------- 

- Proposta de alteração dos estatutos. ----------------------------- 

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

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

Vereadora do Partido Social Democrata, Senhora Dra. Maria Manuela 

Pereira Tender, tendo interpelado o Presidente da Câmara, sobre a 

eventual remuneração dos membros do Conselho de Administração, tendo 

sido veiculado que os mesmos não auferem nenhuma remuneração, uma vez 

que são Presidentes de Câmara, no entanto na alínea c), do artigo 17º 

dos Estatutos está previsto como uma das atribuições da Assembleia 

Geral definir a remuneração dos membros do Conselho de Administração, 

o que lhe parece que vai contra aquilo que tem sido divulgado e que 

tem sido supostamente a prática desta empresa. ---------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, tendo dado nota que desde que o Presidente de 

Câmara, Nuno Vaz, faz parte dos Órgãos Sociais da EHATB, não auferiu 

qualquer remuneração e/ou senha de presença, prática que já vem do 

mandato anterior. --------------------------------------------------- 

Reafirma que não há nenhuma remuneração por parte dos titulares dos 

Órgãos Sociais da EHATB, muito concretamente, membros do Conselho de 

Administração ou Assembleia Geral. ---------------------------------- 

Trata-se de uma designação/competência genérica da Assembleia Geral, 

embora, no futuro podem os Municípios determinar que a EHATB tenha uma 

administração profissional que não sejam os Presidentes de Câmara. -- 

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

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

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

 

 

2.3. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS. LEI N.º 

50/2018, DE 16 DE AGOSTO, E RESPETIVOS DIPLOMAS LEGAIS DE ÂMBITO 

SETORIAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE NÃO ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL NO ANO DE 2021. PROPOSTA N.º 

42/GAPV/2021. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que, no pretérito dia 17/08/2018, entrou em vigor a 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a qual veio estabelecer o quadro de 

transferências de competências para as autarquias locais, 

concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização 

administrativa e da autonomia do poder local; ---------------------- 
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2. Considerando que, de acordo com o artigo 4.º, da retrocitada Lei, 

a transferência de competências é concretizada através de diplomas 

legais de âmbito setorial, relativos às diversas áreas a 

descentralizar e nos quais ficarão estabelecidas as disposições 

transitórias adequadas à respetiva gestão; ------------------------- 

3. Considerando que no dia 12/08/2020, foi publicado em Diário da 

República, o Decreto-Lei n.º 55/2020, que visa a concretização do 

quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e 

para as entidades intermunicipais no domínio da Ação Social; ------- 

4. Considerando que no dia 17/03/2021 foram publicadas em Diário da 

República um conjunto de Portarias – concretamente, a Portaria n.º 

63/2021, a Portaria n.º 64/2021, a Portaria n.º 65/2021 e a Portaria 

66/2021 - que vieram regulamentar, respetivamente, a enunciada 

transferência de competências no âmbito da Ação Social, em matéria de 

serviço de atendimento e de acompanhamento social (SAAS), sobre o 

exercício de competências de coordenação administrativa e financeira 

do programa de contratos locais de desenvolvimento social, os termos 

de operacionalização da transição de competências em matéria de 

celebração e acompanhamento dos contratos de inserção dos 

beneficiários do RSI e os termos da criação das cartas sociais 

municipais e supramunicipais; ------------------------------------- 

5. Considerando que, de acordo com o disposto no artigo 16.º do 

Decreto-lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, no prazo de 30 dias, 

especialmente no dia 29/03/2021, o Governo fez chegar ao Município de 

Chaves, o projeto de mapa contendo os elementos financeiros, os 

recursos humanos em causa e respetivos ratios, os acordos e protocolos 

vigentes, bem como o número de processos familiares em acompanhamento 

e outros dados considerados relevantes, tendo em vista competente e 

tempestiva pronúncia, sendo certo que a sua falta determina 

concordância com o teor do projeto; -------------------------------- 

6. Considerando que, e após a receção dos elementos enunciados, o 

Município de Chaves, no estrito cumprimento do prazo legalmente fixado 

para o efeito (30 dias corridos) efetuou a imprescindível avaliação e 

ponderação, tendo-se pronunciado desfavoravelmente relativamente ao 

projeto de mapa contendo os elementos financeiros, os recursos humanos 

em causa e respetivos ratios, e ainda os demais elementos revelantes 

associados ao exercício anual das competências transferidas no domínio 

da Ação Social, em virtude de os mesmos se revelarem insuficientes 

para fazer face aos encargos com as competências ora em referência e 

a sua competente e cabal assunção atenta a prestação de serviços de 

proximidade ao cidadão; -------------------------------------------- 

7. Considerando que, após ponderação e reflexão internas, atento o 

teor da informação técnica n.º 32/2021 da Divisão de Educação de Ação 

Social, de 14/04/2021, e superior despacho nela exarado de 22/04/2020, 

foi possível concluir que a transferência, e subsequente assunção, das 

competências no domínio da Ação Social  a transferir para o Município 

de Chaves, nos termos do retromencionado Decreto-Lei n.º 55/2020, de 

12 de agosto, atento o disposto no artigo 12.º e no artigo 16.º, ambos 

da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e das Portarias de regulamentação 

n.ºs 63, 64, 65 e 66/2021, de 17 de março, comportam um ónus, quer do 

ponto de vista financeiro quer do ponto de vista operacional, de mui 

difícil concretização, em face da realidade desta Autarquia Local, e 

sem prejuízo do atual contexto de Pandemia Covid19, suscetível de 

comprometer o cabal desenvolvimento e a boa execução de tais 

competências. ------------------------------------------------------ 

II – Da Proposta Stricto Sensu ------------------------------------- 
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Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e nos termos do 

quadro legal aplicável, tomo a liberdade de sugerir a adoção da 

seguinte estratégia procedimental: --------------------------------- 

c) Agendamento do presente assunto para a próxima reunião da Câmara 

Municipal de Chaves, em vista a que tal órgão executivo tome 

deliberação consubstanciada na não aceitação da transferência no ano 

de 2021 das competências no domínio da Ação Social, à luz do disposto 

no Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, atenta a previsão do 

artigo 12.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e nas Portarias de 

regulamentação n.ºs 63, 64, 65 e 66/2021, de 17 de março; ----------- 

d) Sequencialmente, e caso a presente proposta seja aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do 

aludido órgão deliberativo da Autarquia, conforme previsto nos 

diplomas legais concretizadores de tais transferências; ------------ 

e) No estrito cumprimento do quadro legal aplicável, dever-se-á 

comunicar o teor de tal deliberação à DGAL dentro do prazo legalmente 

fixado, no n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de 

agosto, sob pena de, não o fazendo, as competências, referidas na 

anterior alínea a), se considerarem transferidas para o Município de 

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

f) Por último, dever-se-á proceder à publicitação da deliberação 

que vier a ser tomada pela Assembleia Municipal, nos termos previstos 

no artigo 56.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

ulterior redação. -------------------------------------------------- 

Chaves, aos 22 de abril de 2021. ----------------------------------- 

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

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

Em anexo:  --------------------------------------------------------- 

- Ofício de notificação remetido, nos termos do disposto no n.º 1 do 

artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, pelo Gabinete 

da Secretária de Estado da Ação Social; ---------------------------- 

- Informação técnica n.º 32/2021 da Divisão de Educação de Ação Social, 

de 14/04/2021, e superior despacho nela exarado de 22/04/2020; ------ 

- Ofício referência 52/GAP/2021, datado de 22/04/2021, remetido pelo 

Município de Chaves, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º 

do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, relativo à pronúncia no 

que concerne à concretização da descentralização de competências em 

matéria de Ação social. -------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. ISENÇAO DO PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS PELA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 

PÚBLICO EVENTO “RAID O CAMINHO MAIS LONGO”, REALIZADO PELA EMPRESA 

ENDLESS WAY, LDA, NOS DIAS 21 DE ABRIL 12, DE MAIO 27 DE OUTUBRO E 10 

DE NOVEMBRO DE 2021. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 27/STL/2021. ------------ 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que, através de deliberação tomada pelo executivo 

camarário em sede de sua reunião ordinária realizada no dia 12 de 

abril de 2010 e devidamente sancionada pelo órgão deliberativo em sua 

sessão ordinária do dia 28 de Abril de 2010, veio a ser aprovado o 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, e respetiva 

tabela, em vigor no Concelho de Chaves. ----------------------------- 

2. Considerando que entre as diversas disposições que dão corpo ao 

Regulamento Municipal em causa, o capítulo III, prevê as isenções ou 

reduções de taxas municipais contempladas na tabela em anexo ao mesmo. 

3. Considerando que o n.º 3, do artigo 24º, do retromencionado 

Regulamento Municipal, prevê a possibilidade de isenção, ou redução, 

de taxas relativamente a eventos de manifesto e relevante interesse 

municipal, mediante deliberação da Câmara Municipal, sob proposta 

devidamente fundamentada do respetivo pelouro; ---------------------     

4. Considerando que a sociedade “Endless Ways Lda.” Realizou nos 

pretérito dia 21 de abril de 2021 o evento “Raid o Caminho mais Longo”; 

5. Considerando que o evento, supra, identificado, consubstancia um 

evento de importante dimensão e relevância no todo o terreno turístico 

nacional, sendo o único que atravessa Portugal desde Chaves até Faro, 

envolvendo mais de 180 participantes e mais de 80 viaturas nas várias 

classes; ----------------------------------------------------------- 

6. Considerando que o evento, em causa tem como ponto de partida a 

cidade de Chaves, utilizando, como percurso seguinte, os contornos da 

Estrada Nacional 2; ----------------------------------------------- 

7. Considerando que o evento, em causa, assume, em face da natureza, 

da dimensão e do percurso associado ao mesmo, um manifesto e relevante 

interesse municipal, projetando a cidade de Chaves no âmbito do todo 

o terreno turístico nacional e consolidando a imagem da mesma como 

ponto de parida da Estrada Nacional 2, encontrando-se, aliás, alinhada 

com a estratégia que tem vindo a ser prosseguida por esta autarquia 

local e consubstanciada na dinamização da referida Estrada Nacional; 

8. Considerando que tal interesse municipal é justificador da 

concessão de isenção de taxas municipais, no caso, devidas pela 

ocupação do domínio público, muito concretamente, do Largo da 

Acrópole, em Chaves, numa área total de 1578m2, ao abrigo do disposto 

no n.º 3, do artigo 24º, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas Municipais; -------------------------------------------------- 

9. Considerando que as isenções concedidas, por força do disposto na 

retromencionada disposição regulamentar, são concedidas, caso a caso, 

por deliberação da Câmara Municipal de Chaves, por força do estatuído 

no n.º 7, do artigo 24º, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas Municipais, em vigor no Concelho de Chaves; ------------------- 

10. Considerando, por último, que no 16 de abril foi concedida a 

licença de uso privativo n.º 11/2021, legitimando a ocupação, em causa. 

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

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir à Câmara Municipal a aprovação da seguinte 

proposta: ---------------------------------------------------------- 

a) Que, ao abrigo do disposto no n.º 4, do artigo 24º, do Regulamento 
de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, em vigor no Concelho de 

Chaves, seja tomada deliberação pelo Executivo Municipal, no sentido 

de conceder, à sociedade Endless Way, Lda, a isenção do pagamento das 

taxas municipais devidas pela ocupação do domínio público, realizada 

nos dias 21 de abril, 12 de maio, 27 de outubro e 10 de novembro, e 
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legitimada pela licença de uso privativo n.º 11/2021, emitida no dia 

16 de abril de 2021, muito concretamente, no Largo da Acrópole, Chaves, 

em vista à realização do evento denominado “ raid o caminho mais 

longo”, reconhecendo, simultaneamente, manifesto e relevante interesse 

municipal na mesma; ----------------------------------------------- 

b) Sendo certo que, de acordo com a informação produzida pela Secção 

de Taxas e Licenças, no dia 19/04/2021, documento cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que 

se anexa à presente proposta, o valor das taxas municipais objeto da 

presente proposta de isenção, ascende ao montante total de 379.68; 

c) A isenção que vier a ser concedida, deverá ser comunicada à Divisão 

de Gestão Financeira, para efeitos de controlo de isenção de taxas 

concedida pela Autarquia Local. ------------------------------------- 

Chaves, 19 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

A Assistente Técnica  ----------------------------------------------                                                                     

Maria Manuela Sargento --------------------------------------------- 

Em anexo: Os referidos documentos. ---------------------------------- 

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

DE 20/04/2021 ------------------------------------------------------ 

Atento o teor da presente informação, é de adotar a estratégia 

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

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

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

2021.04.21. --------------------------------------------------------

Autorizo nos termos constantes desta informação, com fundamento nos 

motivos nele plasmados. À reunião do executivo municipal para efeitos 

de ratificação deste despacho. -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 21.04.2021. ------------ 

 

 

2. ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS. REQ: ASSOCIAÇÃO WILDFUN-DESPORTO, 

AVENTURA E TURISMO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 28– STL/2021. ------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que a Associação denominada “ASSOCIAÇÃO WILDFUN – 

DESPORTO, AVENTURA E TURISMO”, com sede na Rua Alferes João Batista, 

Edifício Nova Hera, Bloco 4, 6-A, freguesia de Santa Maria Maior, 

Chaves veio solicitar a este Município a respetiva autorização/licença 

para a realização de uma prova denominada” Modalidade e Trail”, que 

terá lugar no dia 2 de maio, do corrente ano. ----------------------- 

2. Considerando que, no aludido requerimento, o “Associação WILDFUN -

DESPORTO AVENTURA E TURISMO” solicitou, também, a isenção do pagamento 

das taxas administrativas correspondentes; -------------------------- 

3. Assim cumpre-me informar, sobre a pretensão apresentada, o 

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

3.1 A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas 

encontra-se positivada no art.24º do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais; --------------------------------------- 

3.2 Nesta conformidade, n.º 2, do art. 24º do aludido instrumento 

regulamentar, prevê, expressamente, no seu clausulado, o seguinte:-- 

“ As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem 

fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 

isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamentos e 

autorizações exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 

integrados no âmbito das suas finalidades estatutárias.”; ---------- 
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3.3 Considerando, ainda, que a apreciação e decisão da eventual isenção 

do pagamento das taxas previstas no Regulamento de Liquidação Cobrança 

de Taxas Municipais, carece de formalização do pedido, o qual deverá 

ser acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das 

entidades, na sua finalidade estatutária, bem como dos demais 

elementos exigíveis em cada caso, de acordo com o disposto no n.º8,do 

art. 24º do referido Regulamento Municipal. ------------------------ 

3.4 Neste contexto, e para efeitos do número anterior, o requerimento 

instruiu o seu com os seguintes documentos, a saber: --------------- 

         - Documento comprovativo da natureza de associação; -------- 

         - Declaração de não dívida à Segurança Social; ------------ 

         - Declaração de não dívida à Autoridade Tributária; ------- 

         - Documento comprovativo da finalidade estatutária. -------- 

3.5 Considerando que, de acordo com a informação prestada pela Divisão 

de Gestão Financeira, a Associação em causa não tem dívidas perante o 

Município de Chaves, documento cujo teor integral se anexa; --------- 

3.6 Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos 

legais para a interessada poder beneficiar da isenção das respetivas 

taxas, nos termos do disposto nos nos 2, 8 e 12 do art.24º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais; ----------- 

3.7 Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

emissão da licença para o fim em vista, ascendem ao montante de € 

100.35 (cem euros e trinta cinco cêntimos); ------------------------- 

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

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, sugere-se que 

seja adotada a seguinte estratégia procedimental: ------------------- 

a) Agendamento deste assunto para a próxima reunião do órgão 

executivo municipal, para adoção de deliberação no sentido de 

conceder, pelos motivos acima mencionados, isenção das respetivas 

taxas, no valor de €100,35 (cem euros e trinta e cinco cêntimos), de 

acordo com o disposto no n.º 2,8 e 12, do art.24 º do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais.  -------------------------                                                                              

b) Sequencialmente, deverá a interessada ser notificada, nos termos 

do art. 114º do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a 

matéria ora em apreciação. ------------------------------------------ 

Chaves, 19 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

A Assistente Técnica ------------------------------------------------ 

Maria Manuela Sargento ---------------------------------------------- 

Em anexo: Os referidos documentos. ---------------------------------- 

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

DE 20/04/2021 ------------------------------------------------------ 

Atento o teor da presente informação, é de adotar a estratégia 

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

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

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

2021.04.21. -------------------------------------------------------- 

Ao executivo municipal para apreciação e deliberação quanto ao 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. PEDIDO DE REATIVAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES - PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL – EXECUTADO N.º 1866. INFORMAÇÃO / PROPOSTA Nº 

59/DAG/2021. ------------------------------------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Introdução ---------------------------------------------------- 

1) Através de requerimento com o registo de entrada nos serviços 
administrativos competentes desta Autarquia, com o n.º 5006/21, de 

23/03/2021, Denise Vieira de Aguiar, veio solicitar a reativação do 

plano de pagamento em prestações anteriormente autorizado pela Câmara 

Municipal de Chaves na sua reunião de 28/09/2020, conforme o proposto 

pela Divisão de Administração Geral na sua Informação n.º154/DAG/2020, 

de 18/09/2020. ----------------------------------------------------- 

2) No sentido de ver a sua pretensão deferida – reativação do plano 
de pagamento em prestações de dívida em execução fiscal relacionada 

com consumo de água efetuado e não pago – a requerente invoca em 

síntese, como fundamento do incumprimento do respetivo plano de 

pagamento, o facto do estabelecimento ter permanecido encerrado dada 

a situação de pandemia mundial “COVID 19”, bem assim a falta de outras 

fontes de rendimento que lhe permitissem proceder ao pagamento pontual 

das prestações. ----------------------------------------------------- 

3) Neste contexto, veio a ser solicitado a estes serviços a emissão 

de informação sobre a estratégia a adotar perante o incumprimento do 

referido acordo de pagamento. --------------------------------------- 

4) Assim, cumpre sobre a matéria informar o seguinte: ------------- 

II – Do Enquadramento Legal --------------------------------------- 

1) O pagamento em prestações pode ser autorizado mediante 

requerimento a dirigir ao órgão da execução fiscal, se a situação 

económica do executado não permitir regularizar a dívida de uma só vez 

e o número das prestações em regra não pode ir além das 36 (trinta e 

seis) prestações, cada uma no valor de 1 (uma) unidade de conta (UC), 

que para o ano de 2021, está fixada no valor de € 102 (cento e dois 

euros) – art.196.º, do Código de Procedimento e de Processo Tributário 

(CPPT). ------------------------------------------------------------ 

2) Importa referir que, quando exista a prestação de garantia, o 

incumprimento do plano de prestações (ou seja, a falta do pagamento 

sucessivo de três prestações ou de seis interpoladas) resulta no 

vencimento das restantes, se, após a notificação para o efeito, não 

houver lugar à regularização da dívida em execução fiscal, caso em que 

o processo de execução fiscal prosseguirá. ------------------------- 

3) Note-se, porém que nas situações de dispensa de garantia, a falta 

de pagamento de uma única prestação importa o vencimento imediato das 

restantes, pelo que o plano fica resolvido de imediato, podendo o 

processo de execução fiscal prosseguir, com todas as suas 

consequências, nomeadamente a cobrança coerciva (n.º5, do art.198.º, 

do CPPT). --------------------------------------------------------- 

4) Ora, no caso em apreciação, de acordo com os elementos constantes 

do processo, a requerente não cumpriu o plano de pagamento da dívida 

em execução fiscal, que à data do pedido inicial compreendia o valor 

de € 1,718,531 (mil setecentos e dezoito euros e cinquenta e três 

cêntimos).---------------------------------------------------------- 

5) A requerente alega o incumprimento do plano de pagamento de 

prestações acordado, dada a situação de emergência nacional resultante 

da pandemia mundial – “Covid 19”-, que levou ao encerramento do seu 

                                                           
1 Sendo certo que o valor em causa pode sofrer alterações até à eventual 

aprovação do plano de pagamento, em face, designadamente, dos juros 

de mora, bem como de outras dívidas que a requerente possa vir a 

contrair e que entrem em fase de cobrança coerciva através de execução 

fiscal.  ------------------------------------------------------------ 
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estabelecimento comercial, bem assim o facto de não obter outras fontes 

de rendimento que lhe permitissem efetuar o pagamento atempado das 

prestações da dívida em causa;  ------------------------------------ 

6) Na verdade, é do conhecimento geral que, no âmbito do contexto da 

emergência de saúde pública de âmbito internacional têm sido aprovadas 

diversas medidas excecionais de flexibilização em vista ao cumprimento 

de obrigações de natureza diversa, de forma a mitigar os efeitos da 

pandemia COVID-19; -------------------------------------------------- 

7) Acresce que, a situação aqui em análise integra-se nos chamados 

serviços públicos essenciais, cuja prestação está sujeita em especial, 

às regras consagradas na Lei n.º23/96, de 26 de julho com as sucessivas 

alterações em ordem à proteção do utente daqueles serviços, na qual 

estão integrados o serviço de fornecimento de água (alín. a), do n.º2, 

do art.1.º). ------------------------------------------------------- 

8) Como se sabe os serviços visados pelo referido diploma são aqueles 

que satisfazem necessidades primárias, básicas, fundamentais dos 

cidadãos, enverando portanto da respetiva lei um conjunto de normas 

que visam a proteção do utente. ------------------------------------ 

9) Assim sendo, pelas razões acima evidenciadas entendemos que seja 
autorizada a reativação do plano de pagamentos em prestações da dívida 

em execução fiscal, remetendo as considerações jurídicas da pretensão 

da requerente, para o teor da deliberação tomada pelo executivo 

municipal na sua reunião de 28/09/2020, que recaiu sobre o teor da 

Informação /Proposta Nº154/DAG/2020, de 18/09/2020, produzida pela 

Divisão de Administração Geral. ------------------------------------ 

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

Em coerência com o teor das razões de facto e de direito acima 

expostas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Agendamento deste assunto para a próxima reunião ordinária do 

executivo municipal, em vista à prática de decisão administrativa 

consubstanciada no deferimento da pretensão da requerente, - 

reativação do plano de pagamento em prestações da dívida em execução 

fiscal -; ---------------------------------------------------------- 

b)  Dizer que, a importância a dividir em prestações não compreende 

os juros de mora, que continuam a vencer-se em relação à dívida 

exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento, os 

quais serão incluídos na guia passada pelo funcionário para pagamento 

conjuntamente com a prestação, de acordo com o disposto no n.º8, do 

artigo 196.º, do CPPT; ---------------------------------------------- 

c) Por força do disposto no n.º5, do artigo 198.º, do CPTT, a 

requerente está dispensada de prestar garantia; -------------------- 

d) Sequencialmente, deverá a interessada ser notificada, nos termos 

do art.114º, do C.P.A., da decisão que vier a ser proferida sobre a 

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

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

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

municipal, aos serviços municipais responsáveis pela condução de 

processos de execução fiscal em curso nesta Autarquia Local; ------- 

f) De imediato, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 

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

É tudo o que de momento, me cumpre informar e propor, sobre o presente 

assunto. ----------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 12 de abril de 2021. --------------------------------------- 

A Técnica Superior Jurista  ---------------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA CARLA NEGREIRO 

DE 12/04/2021 ------------------------------------------------------ 

Atendendo o teor da presente informação, é de adotar a estratégia 

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

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

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

2021.04.13. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica. ------------------------------- 

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. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO Nº 148/DEAS/SIS–2021. ---------------- 

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.03.29---------------------------------------------  

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

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

06/04/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO Nº 149/DEAS/SIS–2021. REGULAMENTO PARA 

APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC /Nº149/2021. ------------------------ 

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.03.29---------------------------------------------  

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

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

06/04/2021 --------–------------------------------------------------ 

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. --------------------------------------------- 
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3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES HABITACIONAIS.REQUERENTE: JOSÉ LUÍS ADÃO DA COSTA – MOREIRAS 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº158/2021-------------------------- 

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 2020.03.30---------------------------------------------  

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 

06/04/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

 

 

4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO Nº23/2021 INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº180 

/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 2021.04.07---------------------------------------------  

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 

06/04/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

 

 

5. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº12/2021INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº76 

/2021--------------------------------------------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.04.14---------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

21/04/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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6. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO Nº24/2021INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC /Nº190 

/2021--------------------------------------------------------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 6. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.04.19---------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

21/04/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

 

 

7. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº05/2019INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº205 

/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 7. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.04.20---------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

21/04/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

8. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO Nº25/2021 INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/ 

Nº208/2021---------------------------------------------------------- 

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 8. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.04.20---------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

21/04/2021 --------–------------------------------------------------ 

Visto. Concordo, proceda-se em conformidade. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 



                                                                F. 11 

                                                                  _____________________ 

 
9. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº26/2021INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº210 

/2021--------------------------------------------------------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 9. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.04.20---------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

21/04/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

10. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO Nº27/2021INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº219 

/2021--------------------------------------------------------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 10. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.04.21---------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

21/04/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

11. PROPOSTA PARA AUTORIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO JARDIM DO MACNA – MUSEU 

DE ARTE CONTEMPORÂNEA NADIR AFONSO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO 

FOTOGRÁFICA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA DCT Nº22|SETOR DE MUSEUS N.º8/2021. 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO DA MATÉRIA EM CAUSA --------------- 
Considerando que deu entrada no Município de Chaves, no dia 5 de abril, 

um pedido de colaboração por parte de Ana Rita Mendes e Diana Oliveira, 

representantes do projeto Hainoia - Concept Store, no sentido de 

poderem utilizar o espaço do jardim do MACNA para a realização de uma 

sessão fotográfica, pelo período de um dia, entre os dias 26 a 30 de 

abril. ------------------------------------------------------------- 

Considerando que o referido projeto está a desenvolver uma marca de 

vestuário sustentável, com peças personalizáveis, confecionadas 

manualmente e em pequena escala, de forma a garantir responsabilidade 

social, apoiando comunidades locais e o próprio desenvolvimento 

regional, tendo ainda o objetivo de promover o património cultural da 

região de Trás-os-Montes. ------------------------------------------- 
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Considerando que o projeto conta com o apoio do IAPMEI, da ADRAT (como 

incubadora do projeto) e da Modatex - Centro de Formação Profissional 

da Indústria Têxtil, Vestuário, Confecção e Lanifícios no Porto, assim 

como, de profissionais locais. -------------------------------------- 

Considerando que a primeira coleção da marca é inspirada na cidade de 

Chaves, uma vez que ambas as fundadoras do projeto são flavienses e, 

portanto, pretendem criar as primeiras peças de vestuário inspiradas 

nas suas raízes, vindo, deste modo, a requerer à Câmara Municipal de 

Chaves colaboração no sentido de poderem utilizar o espaço do jardim 

do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso para a realização de uma 

sessão fotográfica composta por 5 a 7 pessoas, destinada à posterior 

divulgação em meios digitais e impressos. --------------------------- 

Considerando que se encontram aprovadas, em deliberação da Reunião de 

Câmara decorrida a 23 de dezembro de 2019, as “Normas Reguladoras das 

Cedências Ocasionais dos Equipamentos e Espaços afetos ao Museu de 

Arte Contemporânea Nadir Afonso”. ----------------------------------- 

Considerando que, de acordo com as referidas “Normas”, o pedido deve 

ser realizado em formulário próprio, o qual deu entrada via e-mail no 

Município de Chaves e se anexa à presente informação. --------------- 

Considerando que, embora a cedência de espaços se encontre sujeita ao 

Preçário previsto no Anexo II das referidas “Normas”, uma vez que o 

espaço a utilizar é apenas o jardim do MACNA e o número de 

participantes a integrar a sessão fotográfica é reduzido, não 

interferindo com o normal funcionamento do museu, nem com os seus 

visitantes, e, tendo em conta, a previsível ação de promoção do 

património cultural da região e da cidade de Chaves a que o projeto 

se determina, propõem-se que a ação seja assumida como colaborativa, 

de forma a pressupor a isenção financeira de pagamento ao Município, 

ao abrigo do art.º 11 – “isenção de contrapartidas”, constante nas 

referenciadas “Normas”. --------------------------------------------- 

II- Proposta de decisão --------------------------------------------- 

Face ao exposto tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte 

estratégia procedimental: -------------------------------------------  

1.Que seja autorizada a utilização do jardim do Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso para a realização de uma sessão 

fotográfica, pelo período de um dia (10h00-18h00), entre os dias 26 e 

30 de abril de 2021, de acordo com o pedido de colaboração requerido 

por parte de Ana Rita Mendes e Diana Oliveira, representantes do 

projeto Hainoia - Concept Store; ------------------------------------ 

2.Que seja, ainda, concedida a isenção financeira de pagamento ao 

Município pela utilização do jardim do MACNA, ao abrigo do art.º 11 – 

“isenção de contrapartidas”, constante nas “Normas Reguladoras das 

Cedências Ocasionais dos Equipamentos e Espaços afetos ao Museu de 

Arte Contemporânea Nadir Afonso”, tendo em conta os argumentos acima 

enunciados; -------------------------------------------------------- 

3.Após verificação de todos os requisitos legais pelos serviços 

competentes sobre a matéria em causa e caso a presente informação 

venha a merecer concordância Superior, deverá a mesma ser agendada 

para uma próxima Reunião de Câmara, tendo em vista a obtenção de 

deliberação conducente à sua aprovação; ----------------------------- 

4.Por último, após deliberação em Reunião de Câmara deverá informar-

se as peticionárias da decisão tomada, informando-se, ainda, que 

quaisquer direitos da utilização das imagens captadas, que não 

pertençam ao Município de Chaves, ficam à inteira responsabilidade das 

peticionárias. ----------------------------------------------------- 

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

Chaves, 15 de abril de 2021 ----------------------------------------- 
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A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

Vera Moura ---------------------------------------------------------- 

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

2021.04.26. --------------------------------------------------------

Aprovo a proposta infra, nos termos preconizados constantes da mesma. 

À reunião do executivo para ratificação do presente despacho. ------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 26.04.2021. ------------ 

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, NUNO VAZ. --------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 11. -– 

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

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 12. -– 

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

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

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

 

 

3.3. PEDIDO DE CERTIDÃO - PROCESSO 269/21 – LICINIA ISABEL CARRAZEDO 

ALVES – RUA DO SABUGUEIRO, 15 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MADALENA E 

SAMAIÕES - INFORMAÇÃO N.º 108/UVCH/21, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO 

CENTRO HISTÓRICO, DO ARQ. ANTÓNIO MALHEIRO, DATADA DE 12 DE ABRIL DE 

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

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1. A requerente, na qualidade de arrendatária, solicita a emissão 

de uma declaração em como a instalação de uma unidade de “Fabricação 

de bolachas, biscoitos, tostas e pastelaria de conservação” (CAE 
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10720) não terá impacte relevante no equilíbrio urbano e ambiental, 

conforme previsto no n.º 3 do artigo 18.º do SIR. ------------------- 

1.2. O local onde se pretende instalar a atividade em causa é um espaço 

comercial, fração “A”, no rés-do-chão de um prédio situado na Rua do 

Sabugueiro, 15, na união das freguesias da Madalena e Samaiões, em 

Chaves.------------------------------------------------------------- 

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

Para tal apresenta, para além do requerimento, os seguintes elementos: 

• Declaração de compatibilidade entre o papel e o formato digital; 

• Cópia da certidão da Conservatória do Registo Predial referente 

à fração “A” do prédio em causa; ------------------------------------ 

• Cópia da caderneta predial urbana referente ao prédio em causa; 

• Cópia do contrato de arrendamento para fins não habitacionais 

com prazo certo; --------------------------------------------------- 

• Cópia do alvará de licença n.º 06/95 (habitação e ocupação); -- 

• Memória descritiva da instalação de indústria do tipo 3 

(fabricação de bolachas e biscoitos);-------------------------------- 

• Termo de responsabilidade – requisitos acústicos; ------------- 

• Termo de responsabilidade – segurança contra incêndios; ------- 

• Declaração da Ordem dos Engenheiros Técnicos do subscritor da 

memória descritiva e termos de responsabilidade (requisitos acústicos 

– segurança contra incêndios); -------------------------------------- 

• Planta e cortes do local onde será instalada a unidade de 

fabricação; -------------------------------------------------------- 

• Cópia do contrato de fornecimento de energia elétrica. -------- 

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

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

O presente pedido enquadra-se no previsto no n.º 3 do artigo 18.º do 

SIR (publicado pelo decreto-lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, alterado 

e republicado pelo decreto-lei n.º 73/2015, de 11 de maio) e no artigo 

73.º-B do RMUE (Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação 

– Regulamento n.º 732/2015). ---------------------------------------- 

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

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

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

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

categoria 1.1 – cidade de Chaves; ----------------------------------- 

São assim aplicáveis as regras referentes aos usos admissíveis 

definidas na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º, no n.º 1 do artigo 15.º 

e no artigo 16.º do regulamento do PDM. ----------------------------- 

3 – ANÁLISE/ PARECER ------------------------------------------------ 

3.1. O requerente pretende a emissão de declaração de compatibilidade 

com o uso industrial o alvará de licença n.º 06/65 (ocupação) referente 

à fração “A” do prédio situado na Rua do Sabugueiro, 15, em Chaves. - 

3.2. O uso industrial pretendido, a atividade de “Fabricação de 

bolachas, biscoitos, tostas e pastelaria de conservação” (CAE 10720), 

consta da parte 2-B do anexo I do SIR – estabelecimentos industriais 

com potência elétrica igual ou inferior a 99 kVA, potência térmica não 

superior a 4 × 106 kJ/h e n.º de trabalhadores não superior a 20. -- 

3.3. No n.º 3 do artigo 73.º-B do RMUE, tal como, de forma similar, 

no n.º 4 do artigo 18.º do SIR, refere-se que o “procedimento para a 

obtenção da declaração de compatibilidade referida no n.º 1, do 

presente artigo rege-se, com as necessárias adaptações, pelo regime 

procedimental aplicável à autorização de utilização de edifícios ou 

suas frações, constante do RJUE.” ---------------------------------- 
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3.4. O pedido está instruído de acordo com os elementos aplicáveis do 

n.º 26 do anexo I da portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, e do n.º 

2 do 73.º-B do RMUE, designadamente com elementos justificativos de 

que a instalação do estabelecimento industrial pretendido salvaguarda 

o equilíbrio urbano e ambiental, no que se refere aos efluentes, 

resíduos, ruído, segurança contra incêndios produzido pela atividade, 

demonstrando que não afetam as condições de salubridade do edificado 

ou dificultam a sua melhoria. --------------------------------------- 

Está igualmente comprovado o cumprimento de outros critério exigíveis, 

designadamente quanto à potência elétrica, inferior a 99 kVA, e número 

de trabalhadores, inferior a 20. ----------------------------------- 

3.5. O edifício onde se pretende desenvolver as atividades em questão 

está situado em espaço urbano e urbanizável, categoria 1.1 – cidade 

de Chaves, o qual está vocacionado para a utilização e ocupação do 

solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou mista, de 

acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do regulamento do Plano 

Diretor Municipal. -------------------------------------------------- 

3.6. Nestas circunstâncias, verificando-se que o pedido está 

corretamente instruído, e que é justificado o cumprimento dos 

critérios listados no n.º 2 do artigo 73.º-B do RMUE, nada há a opor 

à emissão da declaração solicitada por intermédio do requerimento n.º 

833/21. ------------------------------------------------------------ 

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

4.1. Em face do acima exposto propõe-se que este assunto seja submetido 

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

do pedido de emissão de uma declaração em como, nos termos do previsto 

na alínea a) do n.º 3 do artigo 18.º do SIR, a atividade de “Fabricação 

de bolachas, biscoitos, tostas e pastelaria de conservação” (CAE 

10720) não terá impacte relevante no equilíbrio urbano e ambiental, 

sendo compatível com o uso previsto no alvará de licença n.º 06/95 

para a fração “A”, do prédio situado na Rua do Sabugueiro, 15, na 

união das freguesias da Madalena e Samaiões, em Chaves. ------------- 

4.2. Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

emissão de declaração de compatibilidade com o uso industrial, deve 

de seguida proceder-se ao averbamento no título de utilização já 

emitido (alvará de licença n.º 06/95, no referente à fração “A”), da 

atividade pretendida, designadamente, “Fabricação de bolachas, 

biscoitos, tostas e pastelaria de conservação” (CAE 10720), a que se 

refere a parte 2-B do anexo I do SIR. ------------------------------- 

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

Chaves, 12 de abril de 2021 ---------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SRA. ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 12 DE ABRIL DE 2021. --------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 13 DE ABRIL 

DE 2021: ------------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. Notifique-se. -------------------------------------- 

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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3.4. LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO – PROJETO DE ESPECIALIDADES 

DE ESPAÇO DESTINADO A ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS – 

ROTUNDA DO RAIO X, AVENIDA D. JOÃO I - SANTA MARIA MAIOR – SISTEMA 

MCDONALD´S PORTUGAL, LDA – PROCESSO Nº 349/01 – INFORMAÇÃO Nº 

642/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

2021.04.12. -------------------------------------------------------- 

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 796/21, referente ao processo n.º 349/01, 

a firma, Sistemas McDonald`s Portugal, Lda, na qualidade de 

arrendatário, apresenta projetos de especialidades, relativos ao 

pedido de licenciamento e com vista à aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada, em obras de ampliação2 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.º85/02 – 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. ----------------------------- 

2.5. O requerente apresentou sob requerimento n.º 264/20, pedido com 

vista à aprovação do projeto de arquitetura, referente a obras de 

ampliação de um espaço, destinado a “estabelecimento de restauração e 

bebidas”, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de 

Setembro, tendo sido aprovado por deliberação de Câmara, datada de 02 

de Março de 2020. --------------------------------------------------- 

3. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------- 

3.1. No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação -------------- 

3.1.1. O pedido apresentado sob requerimento n.º 567/20, tem 

enquadramento legal no disposto no n.º 4, artigo 20.º, do Dec.- 

Lei555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 

136/2014, de 9 de setembro (doravante designado RJUE), por se tratar 

do pedido de aprovação dos projetos de especialidades. -------------- 

3.2. Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------- 

3.2.1. 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). --------------------------------------------------------- 

                                                           
2 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
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3.2.2. Por outro lado, sobre o prédio impendem servidões e restrições 

de utilidade pública advenientes da sua localização, designadamente: 

3.2.2.1. Aeródromo de Chaves; -------------------------------------- 

3.3. No Regime jurídico de acesso e exercício de atividades de 

comércio, serviços e restauração – Decreto – Lei n.º 10/2015 de 16 de 

janeiro ------------------------------------------------------------ 

3.3.1. O pedido apresentado, tem enquadramento legal na alínea q) do 

n.º1 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. ------ 

4. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

4.1. 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. ------------- 

4.2. 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. -------------------------------------------  

4.3. O processo está instruído de acordo com o n.º 16, do ponto III, 

da Portaria 113/2015, de 22 de abril, designadamente, com os seguintes 

projetos de especialidades: ----------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Declaração de isenção de projeto de gás; -------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

5.TAXAS URBANÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ------- 

5.1. De acordo com o n.º 4, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

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

montante de 95,88 euros. -------------------------------------------- 

5.2. 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 

187,90 euros. ------------------------------------------------------- 

5.3. O valor total das taxas a liquidar é assim de 283,78 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------  

6. CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------- 

  6.1. Os projetos de especialidades apresentados estão instruídos com 

termos de responsabilidade, de acordo com o previsto no n.º 8, do 

artigo 20.º, do RJUE, o que exclui a sua apreciação prévia. -------- 

6.2. Considerando, que são apresentados os projetos de especialidades, 

caso a câmara municipal, delibere deferir o pedido de licenciamento 

das obras de ampliação de um espaço, destinado a “estabelecimento de 

restauração e bebidas”, dispõe do prazo de 1 ano, a contar da data da 

notificação do ato de licenciamento, para requerer a emissão do 
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respetivo alvará, de acordo com o n.º1, do artigo 76.º, do DL 555/99, 

de 16 de Dezembro e ulteriores alterações. --------------------------

6.3. Findo o prazo referido no parágrafo anterior, pode o presidente 

da câmara municipal conceder prorrogação, por mais um ano, de acordo 

com o n.º1, do artigo 76.º do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores 

alterações, findo o qual, é declarada a caducidade após audiência 

previa do interessado. ---------------------------------------------- 

7. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

7.1. Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

      7.1.1. Considerando, que são apresentados sob requerimento n.º 796/21, 

datado de 1 de Abril de 2021 os projetos de especialidades exigíveis, 

nos termos da lei, propõe-se, o licenciamento das obras de ampliação, 

de um espaço destinado a “serviços”, da insígnia, “Sistemas McDonald`s 

Portugal, Lda”. ----------------------------------------------------- 

7.2. Propõe-se ainda, que o processo seja presente na próxima reunião 

do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo. ------ 

7.3. Caso a Câmara delibere favoravelmente, o pedido de licenciamento 

das alterações do espaço destinado a “serviços”: ------------------- 

7.3.1. Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas 

urbanísticas, previstas no art.º 117, do RJUE; ---------------------- 

7.4. De acordo com o n.º1, do artigo 76.º, do Dec.- Lei n.º555/99, de 

16 de Dezembro e ulteriores alterações, o requerente dispõe de um 

prazo de um ano para apresentar nestes serviços os elementos constantes 

do n.º 1, do artigo 3.º, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para 

que se possa emitir, o respetivo aditamento ao alvará de obras de 

construção n.º 85/02, 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; ------------------ 

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

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

Áreas (m2): --------------------------------------------------------- 

- Espaço de serviços, com aumento de área de 50,20 m2; -------------- 

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

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

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,27 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 1 0,39 0,39   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 1 0,19 0,19   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,29 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,27 0,27   

REDE DE 

ESGOTOS   1 0,38 0,38   
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REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 0,52 0,52   

       
C - Custo das obras existentes na via pública   1,91      
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   50,2 m2 

      

 

Ampliação de edifícios de habitação, 

comércio, serviços e indústria     

  - n.º 4 do artigo 25.º      

 T = C x A   T = 95,88   € 

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 17 
Emissão de Aditamento ao alvará     

39,95 € 

n.º 4 
Para comércio, serviços, acresce ao valor referido em 

1., por unidade de ocupação 
      

a) 
 Até 300 m2 de área bruta de construção 1 111,35 € 111,35 € 

b) 
 De 301 m2 a 2000 m2 de área bruta de construção 0 222,60 € 0,00 € 

c) 
 Superior a 2000 m2 de área bruta de construção 0 556,55 € 0,00 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 3 12,20 € 36,60 € 

  TOTAL      
187,90 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 95,88 € + 187,90 € = 283,78 € -------- 

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

Chaves, 12 de abril de 2021 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ---------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.12. --------------------------------------------------------  

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.13. --------------------------------- 

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 HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – ESTRADA DE VERIN, Nº 6 – 

FAIÕES – JOSÉ AUGUSTO MORAIS RODRIGUES – PROCESSO Nº 361/17 – 

INFORMAÇÃO Nº 686/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA 

DE 2021.04.16. ------------------------------------------------------  

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 863/21, referente ao processo n.º 

361/17, o Sr.º José Augusto Morais Rodrigues, na qualidade de 

proprietário, apresenta elementos, relativos a um pedido de aprovação 

de projeto de alterações de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, em obras de alteração de uma habitação unifamiliar e 
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da ampliação de anexo, sito, na Estrada de Verin, N.º 6, freguesia de 

Faiões no concelho de Chaves. -------------------------------------- 

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

apresentada, o prédio misto tem a área total 1.547,25 m2, está inscrito 

na matriz urbana com o n.º 393 e rústica com o n.º 504 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1703/20171215, da freguesia 

de Faiões. --------------------------------------------------------- 

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

2.1- Licença de obras n.º 240/68, para construção de uma “garagem”, 

com a área de 24,00 m2. --------------------------------------------- 

2.2- Licença de obras n.º 246/68, para construção de uma “habitação 

unifamiliar”, de r/chão e andar, com a área de 244,00 m2. ---------- 

2.3- Licença de obras n.º 395/90, para ampliação da “habitação 

unifamiliar”, com aumento de área de 52,10 m2. ---------------------- 

2.4- Alvará de Autorização de Utilização N.º 69/17, para habitação 

unifamiliar com a área de 296,10 m2 e garagem de 24,00 m2. ---------- 

2.5- Participação N.º 20/2019 – Proc. N.º 8/FIS/2019, relativo a 

construção de um armazém de r/chão, com a superfície de cerca de 

6,00x14,00 metros, sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio. ------------------------------------------------------------ 

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

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15, 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, 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 1:1.000; ----------- 

- Planta de consulta à escala 1:10.000; ----------------------------- 

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

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

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, 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; ------ 

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

- Levantamento topográfico à escala 1:100; -------------------------- 

- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 
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- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, 16/12, alterado e republicado 

pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de setembro, por se reportar à 

legalização das obras de alteração de habitação unifamiliar e da 

ampliação de anexo. ------------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

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

n.º 34 B, o     Prédio está inserido, num espaço de classe 4, espaços 

agrícolas e florestais, 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 – Restrição relativa à classificação do solo, que possui mais 

aptidões para a atividade agrícola – solo inserido em Reserva Agrícola 

Nacional, regime aprovado pelo Decreto-Lei 199/2015 de 16/09; ------- 

4.2.2.2- Servidão relativa á estrada nacional 103-5: ---------------- 

4.2.2.3- Restrição relativa à classificação do solo, que possui mais 

aptidões para a atividade ecológica – solo inserido em Reserva 

Ecológica Nacional, regime aprovado pelo Decreto-Lei 239/2012 de 

02/11; ------------------------------------------------------------- 

4.2.2.4- O prédio insere-se ainda em área do Aproveitamento 

Hidroagrícola da Veiga de Chaves (AHVCH). --------------------------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O projeto agora apresentado, propõe o licenciamento das obras de 

alteração de uma habitação unifamiliar e da ampliação de um anexo. -- 

5.2- As obras propostas com o presente projeto para o anexo, foram 

iniciadas sem os necessários atos administrativos de controlo prévio, 

pelo que, o projeto segue o regime de legalização. ------------------ 

5.3- De acordo com o referido nos anteriores pontos 4.2.2.1, 4.2.2.2, 

4.2.2.3, o prédio urbano insere-se em área de Reserva Agrícola 

Nacional, Reserva Ecológica Nacional e servidão relativa á estrada 

nacional 103-5, estando por isso a operação urbanística, sujeita a 

parecer vinculativo das entidades: ERRAN (Entidade Regional da Reserva 

Agrícola do Norte), da CCDRN (Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte) e das Infraestruturas de Portugal, 

respetivamente.  ---------------------------------------------------- 

5.4- De acordo com o referido no anterior ponto 4.2.2.4, o prédio 

urbano insere-se em área do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga de 

Chaves (AHVCH), pelo que, está sujeito a prévia exclusão do AHVCH, nos 

termos do artigo 17.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal. O 

requerente apresenta documento comprovativo, da exclusão do prédio 

urbano objeto do presente pedido, do Aproveitamento Hidroagrícola da 

Veiga de Chaves (AHVCH), conforme parecer da Direção Geral de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGDAR), datado de 04 de novembro 

de 2019. ------------------------------------------------------------ 

5.5- De acordo com o referido no anterior ponto 4.2.2.3, o prédio 

urbano, está inserido em solo, que possui mais aptidões para a 

atividade ecológica – em Reserva Ecológica Nacional. O requerente 

apresenta parecer favorável, datado de 23/12/2019, da Direção Regional 

Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), face á utilização de solos 
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inseridos em RAN, no caso concreto em apreciação, a operação 

urbanística enquadra-se no disposto na alínea n) do n.º 1 do art.º 223 

do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31/3, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16/9. ----------------------------- 

5.6- Relativamente, às restrições e servidões identificadas no 

anterior ponto 5.3, são apresentados os pareceres das entidades aí 

identificadas, designadamente, da CCDRN (Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte) e condicionado, das Infraestruturas 

de Portugal. --------------------------------------------------------  

5.7- O requerente apresenta sob requerimento n.º 345/21, parecer 

favorável da entidade – Infraestruturas de Portugal, datado de 4 de 

fevereiro de 2021 e relativa á regularização de muro de vedação e 

ampliação de anexo. ------------------------------------------------- 

5.8- Na recuperação ou reconversão de usos de edifícios preexistentes, 

não se exige o disposto no n.º 1, do art.374, ou seja uma área mínima 

                                                           
3 Artigo 22.º - Utilização de áreas da RAN para outros fins --------- 

1 — As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem 

verificar-se quando não exista alternativa viável fora das terras ou 

solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, económica, 

ambiental e cultural, devendo localizar-se nas terras e solos 

classificados como de menor aptidão, e quando estejam em causa: -----  

n) Obras de reconstrução e ampliação de construções já existentes, 

desde que estas já se destinassem e continuem a destinar-se a habitação 

própria; ----------------------------------------------------------- 
4 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, respetivamente, dentro da área de 

proteção à zona urbana de Chaves delimitada na planta de ordenamento 

ou fora daquele área. ----------------------------------------------- 

2 - Verificada a condição expressa no número anterior e ainda os 

requisitos gerais estipulados no Nº 2 do artigo 35º, as edificações a 

autorizar deverão obedecer às seguintes regras: --------------------- 

a) O conjunto edificado poderá albergar uma só habitação unifamiliar;  

b) A área bruta de construção máxima admissível para o conjunto 

edificado é a que corresponde à aplicação do Ic = 0,05 m2/m2 à área da 

parcela; ----------------------------------------------------------- 

c) O conjunto edificado tem de garantir um afastamento mínimo de 200 

m a qualquer instalação agro-pecuária já existente, salvo se esta se 

situar dentro da própria parcela e estiver devidamente licenciada; -- 

d) As edificações novas implantar-se-ão a uma distância mínima de 10 

m de qualquer estrema de parcela; ----------------------------------- 

e) As edificações novas não poderão ultrapassar a altura de 7,5 m; -- 

f) A área total do solo impermeabilizado pelas edificações, anexos, 

pátios e outros recintos exteriores pavimentados não poderá exceder 

8% da área da parcela integrada nesta classe. ----------------------- 

3 - As condições estipuladas no Nº 1 não são exigíveis quando se trate 

de edificações para habitação promovidas por entidades públicas e que 

se destinem a responder às próprias necessidades de exploração ou 

salvaguarda dos recursos agro-florestais. --------------------------- 

4 - Na recuperação ou reconversão de usos de edifícios preexistentes 

não se exige a verificação do disposto no Nº 1, mas terão de ser 

cumpridas as disposições constantes das alíneas a) e c) do Nº 2, sendo 

admissível em tais casos uma ampliação da área edificada até ao máximo 

de 20% da área de edificação preexistente. -------------------------- 
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de 40 000m2 (dentro da área de proteção á zona urbana de Chaves), mas 

terão de ser cumpridas as disposições constantes no n.º 2, alíneas a) 

e c) do mesmo artigo, sendo admissível em tais casos, uma ampliação 

da área edificada, até ao máximo de 20%, da área da edificação 

preexistente. ------------------------------------------------------ 

5.9- Deste modo, dispõe de uma área de ampliação, não superior a 20%, 

o que implica que, dispõe da área de 20% X 320,10 m2 = 64,02 m2, 

constatando-se pelas plantas apresentadas, que pretende legalizar uma 

ampliação de área de 57,89 m2, constata-se que verifica a condição, 

estabelecida no Regulamento do Plano Diretor Municipal. ------------- 

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

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

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

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

22,61 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 

248,81 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 271,42 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 habitação unifamiliar, onde se pretende levar 

a efeito, obras de alteração, designadamente, de funcionalidade do 

espaço interior e vãos é uma preexistência, pelo facto de estar 

devidamente licenciado, em conformidade com o disposto na alínea b), 

do n.º 1, do art.º 55, do Regulamento do Plano Diretor Municipal. --- 

8.2- Considerando, que as obras de ampliação que o edifício secundário 

(anexo), sofreu, sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio e que o requerente pretende agora legalizar, foram devidamente 

autorizadas, pelas entidades com jurisdição sob o local, as quais, se 

encontram identificadas no anterior ponto 4.2.2. --------------------  

8.3- Considerando, que a proposta apresentada, cumpre o n.º 4, do 

artigo 37.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal, publicado em 

Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de abril de 2018, através 

do Aviso n.º 5233/2018. --------------------------------------------- 

                                                           
5 Artigo 5º – Preexistências ---------------------------------------- 

1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistências 

as atividades, 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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8.4- Considerando, que são apresentados os pareceres favoráveis da 

Direção Regional Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), face á 

utilização de solos inseridos em RAN, da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte, face á utilização de solos 

inseridos em REN, das Infraestruturas de Portugal, face á confrontação 

com a estrada nacional 103-5 e da Direção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, relativa à exclusão do perímetro de rega. ---- 

8.5- Constatando-se, que o requerente pretende levar a efeito obras 

de alteração na habitação unifamiliar e de acabamentos no anexo, e que 

é apresentada, uma calendarização de trabalhos, necessários, para 

levar a efeito as obras. -------------------------------------------- 

8.6- Assim, pelo facto de haver, obras de correção a serem levadas a 

efeito, o titulo a emitir será o alvará de licença especial de 

legalização, conforme previsto no n.º4, do artigo 73.º-C, do RMUE. -

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

9 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A e artigo 73.º- 

C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia procedimental: -- 

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem o licenciamento das mesmas. ---------- 

c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação de um “anexo de apoio a uma 

habitação” e face as obras propostas para as referidas edificações, 

deverá o interessado, no prazo máximo de um ano apresentar nestes 

serviços os elementos constantes, do n.º 1, do art.º 3, da Portaria 

216-E/2008, de 3 de Março, para que se possa emitir o respetivo o 

alvará de licença especial de legalização, designadamente: ---------- 

- Apólice de seguro de construção; ---------------------------------- 

- Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de setembro; -------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; --------------------------------------------

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; -------------------------------------------------------------

- Livro de obra, com menção do termo de abertura; ------------------- 

- Plano de segurança e saúde; --------------------------------------- 

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

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

Áreas (m2): --------------------------------------------------------- 

- Habitação, sem aumento de área; ----------------------------------- 

- Anexos com ampliação de 59,49 m2; --------------------------------- 

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

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

 
QUADRO II           
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    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,24 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,14 0,14   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,20 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,06 0,00   

 - Betão  0 0,20 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,18 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,35 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 0 0,17 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,35 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,24 0,24   

REDE DE ESGOTOS   0 0,34 0,00   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,36 0,00   

       
C - Custo das obras existentes na via pública   0,38      
A - área bruta da obra a realizar     59,49 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 = 22,61   € 

 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 17   Emissão de aditamento  39,95€  

    

39,95€ 

n.º16 Prazo de execução da obra, por mês    12 12,20€  146,40€ 

n.º11 Anexo de apoio 59,49 m2 1,05 € 62,46 € 

  TOTAL      248,81 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 22,61 € + 248,81 € = 271,42 € -------- 

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

Chaves, 16 de abril de 2021 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ---------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.21. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.21.    ------------------------------ 

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.6. AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL PARA A INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE 

ESTAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÕES – LUGAR DE TRÁS DA FRAGA – FRANCE – 

NOGUEIRA DA MONTANHA – MEO – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, 
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S.A.  – PROCESSO Nº 83/21 – INFORMAÇÃO Nº 617/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA 

VITÓRIA JOSÉ DE MATOS ALMEIDA, DATADA DE 2021.04.08. ---------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

Reporta-se o processo em referência, ao pedido de Autorização 

Municipal, nos termos do disposto no artigo 5.º, do DL n.º11/2003, de 

18/01, que estabelece o regime aplicável ao licenciamento de redes e 

estações de radiocomunicações e à fiscalização da instalação das 

referidas estações e da utilização do espectro radioelétrico, para a 

instalação de uma infraestrutura de suporte para uma estação de 

radiocomunicação a implantar num prédio rústico, sito em Lugar de Trás 

da Fraga, France, freguesia de Nogueira da Montanha, no concelho de 

Chaves. ------------------------------------------------------------  

2. INSTRUÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------------------- 

Da análise dos elementos que instruem o processo verifica-se que, a 

empresa requerente não deu cumprimento ao estabelecido na alínea c), 

do n.º 3, do artigo 13.º, do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação em vigor neste município, por quanto não apresentou o 

levantamento topográfico e da planta de implantação da operação 

urbanística em formato DWG, no sistema de referência PT-TM06/ETRS89.  

3. ENQUADRAMENTO LEGAL ---------------------------------------------- 

3.1 No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) -------- 

A pretensão envolve a construção de uma estação (torre) com uma altura 

total de 40 metros, composta por uma coluna metálica para suporte de 

9 antenas, complementada por 3 armários técnicos, pedestal para 

ligação de energia e respetivas cablagens de interligação, com uma 

área de implantação quadrada de 49,0m2 (7,0x7,0m2) e uma vedação, com 

enquadramento no artigo 4.º, do DL n.º 555/99, de 16/12, na sua atual 

versão. ------------------------------------------------------------ 

3.2 No DL nº 11/2003, de 18/01 [Diploma que regula a autorização 

municipal inerente à instalação e funcionamento das infraestruturas 

de suporte das estações de radiocomunicações e respetivos acessórios, 

definidas no DL nº 151-A/2000, de 20/7 e adota mecanismos para fixação 

dos níveis de referência relativos à exposição da população a campos 

eletromagnéticos (0 Hz – 300 GHz)]. --------------------------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1, do artigo 5.º, do DL nº 11/2003, de 18/1. ------------------ 

3.3 Nas disposições do Plano Diretor Municipal, PDM ----------------- 

1. O prédio em causa, tendo por base as coordenadas apresentadas, 

localiza-se em área definida pelo Plano Diretor Municipal de Chaves, 

em Espaços da Classe 4 – Espaços agrícolas e florestais, da Categoria 

4.3 – Espaços agroflorestais, da Subcategoria 4.3.A – Espaços 

agroflorestais comuns. À instalação/atividade em causa aplica-se o 

disposto no n.º 4, do artigo 34.º (Usos dominantes e seus 

condicionamentos) do Regulamento do PDM, correspondendo a instalações 

ou infraestruturas de interesse público, mas cujo reconhecimento 

deverá ser formalmente declarado pelo município. -------------------- 

2. Sobre esta área não impendem quaisquer servidões administrativas 

ou restrições de utilidade pública, com exceção das condicionantes que 

possam advir da aplicação do Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios para o município de Chaves, aprovado pelo ICNF, em 

25/11/2016 (PMDFCI) e do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra 

Incêndios (SDFCI), estabelecido pelo DL n.º 124/2006 de 28 de junho, 

na sua redação atual dada pelo DL 14/2019, de 21/01. ---------------- 
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a) De acordo com o PMDFCI, a área onde se pretende instalar a 

infraestrutura em causa não se insere numa zona classificada como de 

risco alto ou muito alto, quanto ao risco de incêndio, nos termos do 

DL n.º 124/2006 de 28/06. ------------------------------------------- 

4. PARECER INTERNO -------------------------------------------------- 

A pretensão foi objeto de parecer técnico do Sector de Planeamento 

Urbanístico relativo à verificação das situações estabelecidas alíneas 

b) e c), do artigo 7.º, do DL n.º 11/2003, de 18/01, verificando-se 

que a pretensão contraria, aparentemente, as normas preconizadas no 

âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho e subsequentes 

alterações, pelo que a instalação de uma estação de radiocomunicações 

na localização pretendida não reúne condições para merecer o parecer 

favorável (tal como indicado na informação/proposta n.º14/SPU/2021 

datado de 23/03/2021, em anexo á presente informação). -------------- 

5. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 

Feita a apreciação do pedido e considerando o acima exposto, sou a 

propor o indeferimento do pedido, porquanto a pretensão 

mereceu parecer desfavorável por parte do Sector de Planeamento 

Urbanístico, uma vez estarem em causa duas situações previstas nas 

alíneas b) e c), do artigo 7.º do DL n.º 11/2003, de 18/01. --------- 

6. PPROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

6.1 Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como, o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis, [Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios para o município de Chaves, aprovado pelo 

ICNF, em 25/11/2016 (PMDFCI) e do Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta contra Incêndios (SDFCI), estabelecido pelo DL n.º 124/2006 

de 28 de junho, na sua redação atual dada pelo DL 14/2019, de 21/01], 

considera-se que o pedido nos moldes apresentados, contraria, 

aparentemente, as normas preconizadas no âmbito do Sistema Nacional 

de Defesa da Floresta contra Incêndios, aprovado pelo DL n.º 124/2006, 

de 28 de junho e subsequentes alterações, neste contexto propõe-se a 

adoção da seguinte estratégia procedimental: ------------------------ 

1. Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada no Diploma que regula a autorização municipal inerente à 

instalação e funcionamento das infraestruturas de suporte das estações 

de radiocomunicações (DL nº 11/2003, de 18/01) regulado no artigo 6.º, 

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

2. Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere indeferir o pedido de instalação das referidas estações e da 

utilização do espectro radioelétrico, para a instalação de uma 

infraestrutura de suporte para uma estação de radiocomunicação a 

implantar num prédio rústico, sito em Lugar de Trás da Fraga, France, 

freguesia de Nogueira da Montanha, no concelho de Chaves. ----------- 

3. Caso o sentido da decisão venha a ser este, dispõe ainda a 

requerente, de acordo com o estabelecido no artigo 9.º, DL n.º 11/2003, 

de 18/01, conjugado com os artigos 121° e 122° do DL n.º 4/2015, de 7 

de janeiro, Novo Código do Procedimento Administrativo, do prazo de 

30 dias para dizer o que lhe oferecer, querendo, sobre o sentido 

provável da decisão, requerer diligências complementares e/ou para 

apresentar nesta Câmara Municipal, por escrito, as alegações e/ou 

documentos que entender por convenientes. --------------------------- 

6.2 Mais se refere o parecer poderá ser revisto favoravelmente se, 

desde que ( para além de apresentar os elementos instrutórios em falta)  

a pretensão, der cumprimento questão considerada mais prejudicial que 
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é o afastamento preconizado pela empresa requerente entre a estação 

de radiocomunicações e a M541-2 (8 metros apenas),  ou seja, desde que 

a  entidade responsável pela rede viária, providencie essa gestão numa 

faixa lateral de terreno confinante numa largura não inferior a 10 m, 

sendo posterior objeto de parecer (favorável) da CMDF e desde que o 

município reconheça formalmente o seu interesse público, de acordo com 

o previsto no n.º 4, do artigo 34.º do Regulamento do PDM. ---------- 

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

Chaves, 08 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Vitória José Matos Almeida. ---------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.09. --------------------------------------------------------  

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.12.    ------------------------------

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

 

 

3.7. PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LUGAR DA SEARA, 

SANTA CRUZ DA CASTANHEIRA – SANFINS DA CASTANHEIRA – HERCULANO JOSÉ 

DA SILVA ARAÚJO – PROCESSO Nº 175/21 – INFORMAÇÃO Nº 0679/SCOU/2021 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBAMNÍSTICA, DA 

SENHORA ENGENHEIRA VITÓRIA JOSÉ MATOS ALMEIDA, DATADA DE 2021.04.16.  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1 Reporta-se o processo em referência, ao pedido de legalização de 

uma operação urbanística, consubstanciada em obras de construção, de 

um edifício destinado a habitação unifamiliar, composto de  dois corpos 

desfasados, sendo o corpo principal do edifício, destinado á habitação 

propriamente dita e a uma cota mais elevada, em relação ao arruamento 

de referencia e o corpo do imóvel, destinado a garagem encostado ao 

arruamento e à cota deste, realizadas sem controlo prévio por parte 

da administração, nos termos do disposto no artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico de Urbanização e Edificação, consagrado no DL 555/99, de 

09/09 e ulteriores alterações, doravante designado por RJUE, com 

enquadramento no PDM de Chaves, levadas a efeito no prédio a seguir 

identificado. ------------------------------------------------------ 

1.2 A coberto do requerimento n.º 820/21, em 06/04/2021, o 

interessado apresentou os documentos em conformidade com o artigo 13.º 

do RMUE. ------------------------------------------------------------ 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ------------------------------------------ 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves, 

apresentada, a pretensão incidiu no prédio rústico, situado em Seara, 

freguesia de Sanfins da Castanheira, com uma área total do terreno 

579,92m2 e  com uma área descoberta de 579,92m2, inscrito na matriz da 

referida freguesia sob o artigo nº2849, natureza rústica, composto de 

terra de cultivo, confronta de norte com Humberto Delfim Nogueira, de 

nascente com Humberto Delfim Nogueira, de sul com caminho público e 
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de poente com Carolino Augusto Pinheiro. Pela apresentação n. º1210 

de 2021/01/14, foi registada a aquisição por usucapião a favor de 

Herculano José da Silva Araújo, ora requerente c.c. Martine Teixeira 

Evangelista. ------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS PRESENTADOS -------------------- 

Analisados os elementos entregues, cumpre informar que não foi 

apresentado projeto de instalação de gás, o Projeto térmico, pese 

embora ter apresentado TR da referida especialidade, bem como a memória 

descritiva e justificativa da operação urbanística, apresentada, não 

justifica claramente o enquadramento do pedido no PDM. -------------- 

4. ENQUADRAMENTO LEGAL DA PRETENSÃO --------------------------------- 

4.1 No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação e no Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação ---------------------------- 

a) A pretensão, consubstanciada a reposição da legalidade 

urbanística de uma operação urbanística ilegal, isto é, obras de 

construção executadas, sem a necessária licença, de um edifício 

destinado a habitação unifamiliar e não dotado 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, com a epígrafe, “Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas”, do Regulamento Municipal 

da Urbanização e da edificação(6) ( RMUE). -------------------------- 

b) O procedimento em análise será dispensado, nesta fase de vistoria 

prévia, face ás restrições de mobilidade causadas pela pandemia de 

COVID-19 e cumulativamente considerando que o pedido de legalização 

das operações urbanísticas, em causa não consubstancia qualquer 

dispensa relativamente ao dever de apresentação dos elementos e ou 

documentos técnicos instrutórios, previstos no RJUE e Portaria 

instrutória respetiva, com enquadramento legal no n. º12, do artigo 

73.º-C, do RMUE. ---------------------------------------------------- 

4.2 Instrumentos de planeamento em vigor – PDM ---------------------- 

1. Face à carta de Ordenamento, no caso em análise carta nº35-B, do 

Plano Diretor Municipal Chaves, publicado na I Série – B do Diário da 

República n.º 35/95, de 10 de fevereiro (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 12/95), cujo Regulamento foi alterado em Diário da 

República 2.º série n.º76 de 18 de abril de 2018, através do aviso 

n.º5233/2018, o prédio do requerente localiza-se em espaços da classe 

4 – espaços agrícolas e florestais (categoria 4.3 — espaços 

agroflorestais, subcategoria 4.3.A — espaços agroflorestais comuns) 

na envolvência imediata do aglomerado de Santa Cruz em áreas exteriores 

ao seu perímetro e exclusivamente ao longo dos troços das suas vias 

de acesso para tal demarcados na planta de ordenamento, conforme 

preconiza o n.º5, do artigo 37.º, do regulamento do PDM. ------------ 

2. Tendo por base a localização da parcela do requerente, 

enquadrável nesta classe de espaços, o município poderá autorizar a 

construção de edifícios destinados a habitação, obedecendo aos 

seguintes parâmetros urbanísticos: ---------------------------------- 

a) A parcela terá de possuir uma área mínima de 2.500 m2 e confrontar 

com a via de referência numa extensão mínima de 30 m (não se aplicando 

o disposto no n.º 1, do artigo 37.º, do regulamento do PDM); -------- 

b) A área bruta de construção máxima admissível para o conjunto 

edificado é a que corresponde à aplicação do Ic = 0,15 m2/m2 à área da 

parcela, não podendo em nenhum caso a área bruta de construção exceder 

350 m2; ------------------------------------------------------------- 

                                                           
6 publicado em Diário da República, 2.ª série – n.º 207-22, de outubro 

de 2015, através do regulamento n. º732/2015. ----------------------- 
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c) A edificação implantar -se -á junto da via de referência, com o 

alinhamento estabelecido pelo município para o local; --------------- 

d) A área total do solo impermeabilizado pelas edificações, anexos, 

pátios e outros recintos exteriores pavimentados não poderá exceder 

15 % da área da parcela integrada nesta classe, não podendo em nenhum 

caso a área total de solo impermeabilizado exceder 450 m2. ---------- 

3. Por outro lado, de acordo com a planta de condicionantes do PDM 

(folha n.º 35B), sobre a pretensão não impende servidão e/ou restrição 

de utilidade pública, no entanto face ao cadastro dos caminhos 

municipais, verifica-se que o imóvel é abrangido pela servidão do 

Caminho Municipal (CM 1065). ----------------------------------------  

5. ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------------------------- 

1. Em face do antes referido, conforme dispõe o n. º5, do artigo 

37.º do regulamento do PDM em vigor, verifica-se o seguinte, 

relativamente à presente pretensão: --------------------------------- 

a) Área total do terreno de 579,92m2 < 2 500m2 (não verifica); ---  

i. Confronta com a via de referência numa extensão aproximada de 

33m > 30m (verifica); ----------------------------------------------- 

b) Área bruta de construção é igual a 192,15m2 > 86,99 m2 (579,92 

m2 X 0.15m2/m2) (não verifica); -------------------------------------- 

d) A área total de solo impermeabilizado pelas edificações e outros 

recintos exteriores pavimentados ≈ 275,00 m2 > 86,99m2 (579,92 m2 X 

0.15m2/m2) (não verifica). ------------------------------------------ 

2. Por observação do corte CD, da peça desenhada n.º 06, verifica-

se que o imóvel, nomeadamente o corpo imóvel, destinado a garagem, 

encostado ao caminho público, encontra-se dentro da zona de 

servidão non aedificandi, limitada de cada lado do caminho, por uma 

linha que dista do seu eixo de 4,50m, em desconformidade com o artigo 

58.º, da Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961, que aprovou o 

Regulamento da Estradas e Caminhos Municipais. ---------------------- 

3. Neste contexto verifica-se que a pretensão não dá cumprimento ao 

definido nomeadamente pelas, alíneas b) e d), bem como parte da alínea 

a), do n.º5, do artigo 37.º, do regulamento do PDM, assim como ao 

parágrafo 1.º, do artigo 58.º da Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 

1961. -------------------------------------------------------------- 

6. INFORMAÇÃO ADICIONAL --------------------------------------------- 

1. Na sequência de uma reunião realizada em 14/04/2021, com a 

Arquiteta Ana Isabel, do Sector de Planeamento Urbano, no âmbito do 

processo em análise, através de email remetido para o aludido Sector, 

foram solicitados esclarecimentos, sobre as previsões de classificação 

e qualificação do solo do prédio em causa, em termos de Revisão do PDM 

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

2. O referido Sector, com recursos a documentos gráficos elaborados 

e disponibilizados pelo referido sector e relacionados com o Processo 

n.º 175/21, pronunciou-se no sentido: ------------------------------- 

a) Tendo em consideração o atual desenvolvimento do procedimento de 

revisão do PDM, em concreto, da proposta de ordenamento do plano 

(constituída por plantas de classificação e de qualificação do solo 

que traduzem a previsão do modelo geral de organização espacial do 

território municipal, designadamente, através da determinação do seu 

destino básico, com distinção entre as classes de solo urbano e 

rústico), prevê-se que o prédio objeto do pedido seja classificado 

como solo rústico e qualificado na categoria de «Aglomerados rurais».  

b) Ou seja, prevê-se que o prédio em causa fique integrado no 

perímetro do aglomerado rural de Santa Cruz. ------------------------ 

c) Neste sentido, o procedimento de legalização em causa só terá 

enquadramento quando a revisão do PDM entrar em vigor e revogar o 
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plano atual, devendo, nessa altura, ser apresentado novo pedido de 

legalização de acordo com o regime de edificabilidade que vier a ser 

determinado para os «Aglomerados rurais», bem como outras normas 

legais e regulamentares que estejam em vigor nesse momento. --------- 

7. PROPOSTA DE DECISÃO FUNDAMENTADA --------------------------------- 

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), considera-se que o pedido nos moldes apresentados, 

não cumpre na integra o preceituado no n. º5, do artigo 37º, do 

regulamento do PDM na sua ultima versão, uma vez que não cumpre  

parâmetros  urbanísticos, (nomeadamente área do prédio,  área bruta 

máxima de construção e área total de solo impermeabilização) 

estabelecidos para o local, bem como o parágrafo 1.º do artigo 58.º 

da Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961, neste contexto propõe-se a 

adoção da seguinte estratégia procedimental: ------------------------ 

7.2. 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 para uma próxima reunião de camara ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

7.3. Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere indeferir o pedido de legalização das obras patenteadas no 

projeto a que se faz referência; ----------------------------------- 

7.4 Caso o sentido da decisão venha a ser este, dispõe ainda o 

requerente, ao abrigo dos artigos 121° e 122° do DL n.° 4/2015, de 7 

de janeiro, Novo Código do Procedimento Administrativo, do prazo de 

30 dias para dizer o que lhe oferecer, querendo, sobre o sentido 

provável da decisão, requerer diligências complementares e/ou para 

apresentar nesta Câmara Municipal, por escrito, as alegações e/ou 

documentos que entender por convenientes. --------------------------- 

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

Chaves, 16 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Vitória José Matos Almeida. ---------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.21. --------------------------------------------------------   

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.21.    ------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.8. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – 

BAIRRO FLOR DA SERRA Nº 26 – FAIÕES – JOSÉ DE OLIVEIRA BRAGANÇA – 

PROCESSO Nº 974/20 – INFORMAÇÃO Nº 637/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 2021.04.12. -------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
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1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1- Através do requerimento n.º 581/21, referente ao processo n.º 

873/20, o Sr.º Jaime Jorge Rocha Rodrigues, na qualidade de procurados 

do Sr.º José de Oliveira Bragança, 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 

licença de construção inicial n.º 715/78 e 450/82, sito, no bairro da 

Flor da Serra, N.º 26 - Faiões, freguesia de Faiões no concelho de 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 

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

apresentada, o prédio rústico tem a área total 2.400,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 2278 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 253/19910101, da freguesia de Faiões. ---- 

1.3- De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, o prédio urbano 

tem a área total 146,70 m2, está inscrito na matriz urbana com o n.º 

507, da freguesia de Faiões. ---------------------------------------- 

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

2.1- Licença de obras n.º 715/78, para construção de um armazém, com 

a área de 88,00 m2. ------------------------------------------------- 

2.2- Licença de obras n.º 450/83, para ampliação de um armazém, com 

110,20 m2. ---------------------------------------------------------- 

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

3.1-O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, do 

ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 

de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização, 

designadamente: ----------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e 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; ----------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

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

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

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

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

- Termo de responsabilidade do plano de acessibilidades e respetivo 

plano; ------------------------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:250; ------------------------- 

                                                           
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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- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Relatório de justificação da dispensa de apresentação do projeto de 

estabilidade e respetivo termo de responsabilidade; ----------------- 

 - Relatório de justificação da dispensa dos projetos das redes de 

infraestruturas prediais e respetivo termo de responsabilidade; ----- 

 - Termo de responsabilidade/dispensa de apresentação do projeto de 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade/dispensa de apresentação do projeto 

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

 - Termo de responsabilidade do autor do projeto de segurança contra 

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

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9/9, por se reportar à 

legalização das obras de ampliação de uma habitação unifamiliar. ---- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

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

n.º 34 A, o prédio rústico, está inserido em dois espaços distintos: 

espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – 

Outros Aglomerados e em espaço de classe 4, espaços agrícolas e 

florestais, categoria 4.3 - espaços agroflorestais e na subcategoria 

4.3.A – espaços Agroflorestais comuns. ------------------------------ 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O projeto agora apresentado, propõe o licenciamento das obras de 

ampliação de uma edificação, licenciada ao abrigo das licenças n.º 

715/78 e 450/83. Pretende-se a legalização da ampliação da habitação, 

com uma área bruta de construção de 321,20 m2, distribuídos por r/chão, 

andar e sótão. ------------------------------------------------------  

5.2- Pretende agora o requerente, a legalização, das obras levadas a 

efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e a 

subsequente, emissão do alvará de autorização de utilização, visto 

que, e de acordo com o projeto apresentado, a edificação não necessita 

de obras de correção e /ou adaptação, para o uso habitacional (1 fogo). 

5.3- A habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 321,20 

m2, que se pretende legalizar as obras de ampliação, não consubstancia, 

a dispensa de apresentação dos elementos/documentos técnicos previstos 

no RJUE e na Portaria 113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido 

de legalização, no n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal 

da Urbanização e da Edificação, ficando deste modo, dispensado da 

vistoria prévia prevista, para os procedimentos de legalização de 

operações urbanísticas. --------------------------------------------- 

5.4- O imóvel, que se pretende legalizar as obras de ampliação, é uma 

preexistência, pelo facto de estar devidamente licenciado, em 
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conformidade com o disposto na alínea b), do n.º 1, do art.º 58, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal. ---------------------------- 

5.5- A implantação da habitação, projeta-se, em espaço de classe 1 – 

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

parcela de terreno, tem uma área, inserida em espaço urbano, de 

aproximadamente 1.900,00 m2. ---------------------------------------- 

5.6- O Conjunto edificado, 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) = 1.900,00 m2 x 0,80 m2/m2 = 

1.520,00 m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão 

preconiza uma área bruta de construção de 321,20 m2, o que implica, um 

índice de construção de 0,17 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção 

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

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

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

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

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

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

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

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

5.8-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. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

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

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO ---------------------- 

7.1- De acordo com 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 51,66 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 

78,05 euros. -------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 129,71 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 Artigo 5º – Preexistências ---------------------------------------- 

1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistências 

as atividades, 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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8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que o prédio urbano objeto de legalização das obras 

de ampliação, encontra-se em razoável estado de conservação e não 

necessita de obras de correção ou adaptação. ----------------------- 

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

de controlo prévio, na habitação unifamiliar, cumprem as disposições 

previstas no artigos18.º 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 e possui ligação á rede pública de água. --- 

8.4- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, respeita o disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

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

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

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

8.5- Constatando-se, que o procedimento de legalização apresentado, 

consubstancia, a dispensa da apresentação de alguns 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de Abril, mas que está instruída, com termo de 

responsabilidade subscrito por técnico legalmente habilitado a ser 

autor do projeto, com indicação das normas legais ou regulamentares 

em vigor que o projeto não observa e a fundamentação da sua não 

observância, enquadrando-se o pedido de legalização, no n.º 12, do 

artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação, ficando deste modo dispensado da vistoria prévia prevista 

para os procedimentos de legalização de operações urbanísticas. ---- 

8.6- Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada a 

Certidão da Conservatória do Registo predial, do prédio urbano, com 

área retificada (de acordo com e levantamento topográfico) e uma vez 

que, tal condicionante é indispensável, para a legalização das obras 

de ampliação da habitação unifamiliar, o requerente ficará vinculado, 

a apresentar, a Certidão atrás referida, aquando da apresentação do 

subsequente pedido de emissão de autorização de utilização e caso a 

câmara delibere favoravelmente, o pedido de legalização, das obras 

patenteadas no presente projeto. ----------------------------------- 

8.7- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de 

ampliação, o título a emitir, será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando, que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 
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requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; ------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação da “habitação unifamiliar”, 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, com aumento de área de 123,00 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   0 0,37 0,00   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  C - Custo das obras existentes na via pública   0,42     

  A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   123,00 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 = 51,66   € 

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) 
  

  
  

n.º 2 Para habitação uni-familiar e bi-familiar, por fogo       

a) 

 Até 250 m2 
1 

78,05 

€ 
78,05 € 

b) 

 De 251 m2 a 500 m2 
0 

89,20 

€ 
0,00 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,45 

€ 
0,00 € 

n.º 16 

Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 
0 

12,20 

€ 
0,00 € 

  TOTAL      78,05 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 51,66 € + 78,05 € = 129,71 ---------- 

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

Chaves, 12 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ---------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.12. --------------------------------------------------------  

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.13.    ------------------------------

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. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E 

CONSTRUÇÃO DE ANEXO – RUA DO CALVÁRIO, Nº 8 – CALVÃO – UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE CALVÃO E SOUTELINHO DA RAIA – ANA MARIA RODRIGUES AFONSO 

– PROCESSO Nº 153/21 – INFORMAÇÃO Nº 631/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA, 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 2021.04.09. -------------------------- 

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 438/21 e 534/21, referente ao 

processo n.º 153/21, a Sr.ª Ana Maria Rodrigues Afonso, na qualidade 

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

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de ampliação9 de uma habitação unifamiliar com licença n.º 

702/88 e da construção10 de anexo, sito, na rua do Calvário, N.º 8 – 

Calvão, União das freguesias de Calvão e Soutelinho da Raia no concelho 

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

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

apresentada, o prédio rústico tem a área total 2.210,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 30 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 1447/20210217, da União das freguesias de Calvão e 

Soutelinho da Raia. ------------------------------------------------ 

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

2.1- Licença de obras n.º 702/88, para construção de uma habitação 

familiar de r/chão e andar, com a área de 274,00 m2. ---------------- 

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

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

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

Diretor Municipal; ------------------------------------------------- 

- Ortofotomapa à escala 1:1.000; ----------------------------------- 

- Planta de consulta à escala 1:10.000; ---------------------------- 

                                                           
9 «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; --------------------------------------------------------- 
10 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

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

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

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

- Quadro de áreas; -------------------------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------- 

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

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

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

- Planta de implantação à escala de 1: 200; ------------------------ 

- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 200; ---------------- 

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

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

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

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

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra; ----------- 

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

- Desenho de alterações: -------------------------------------------- 

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade; --- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; --- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acondicionamento 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

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

- Projeto de estabilidade; ----------------------------------------- 

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

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

- Projeto de instalação de gás; ------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1-O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, 16/12, alterado e republicado 

pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de setembro, por se reportar à 

legalização das obras de ampliação de habitação unifamiliar e da 

construção de anexo. ------------------------------------------------ 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

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

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em 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 pretende a legalização da ampliação de uma habitação 

unifamiliar de r/chão e andar, com a área bruta de construção de 275,48 

m2 e de um anexo com 164,42 m2. As alterações na habitação são ao nível 
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da construção de uma varanda coberta, o que leva a um aumento da área 

bruta de construção e alteração de fachada. ------------------------- 

5.2- Pretende agora o requerente, a legalização, das obras levadas a 

efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e a 

subsequente, emissão do alvará de autorização de utilização, visto 

que, e de acordo com o projeto apresentado, a edificação não necessita 

de obras de correção e /ou adaptação, para o uso habitacional (1 fogo). 

5.3- A habitação unifamiliar e anexo, com a área bruta de construção 

de 439,90 m2, que se pretende legalizar as obras de ampliação e 

construção, não consubstancia, a dispensa de apresentação dos 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de legalização, no 

n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação, ficando deste modo, dispensado da vistoria prévia 

prevista, para os procedimentos de legalização de operações 

urbanísticas. ------------------------------------------------------ 

5.4- 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 511, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal. ---------------------------- 

5.5- A implantação da habitação e anexo, projetam-se, em espaço de 

classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros 

Aglomerados. A parcela de terreno, tem uma área, inserida em espaço 

urbano, de aproximadamente 600,00 m2. ------------------------------ 

5.6- O Conjunto edificado, 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) = 600,00 m2 x 0,80 m2/m2 = 

480,00 m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão 

preconiza uma área bruta de construção de 439,90 m2, o que implica, um 

índice de construção de 0,73 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção 

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

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

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

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

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

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

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

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

 5.8-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. --------------------------------------------------------- 

                                                           
11 Artigo 5º – Preexistências --------------------------------------- 

1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistências 

as atividades, 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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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 118,38 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 

177,52 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 296,35 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I. ----------------------------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que a edificação, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, com alguma 

naturalidade no meio em que se insere. ------------------------------ 

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

de controlo prévio, na habitação unifamiliar e anexo, cumprem as 

disposições previstas no artigos18.º 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 e possui ligação á rede pública de água e 

esgotos. ----------------------------------------------------------- 

8.4- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, respeita o disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

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

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

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

8.5- Constatando-se, que são apresentados, todos os 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de legalização, no 

n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação, fica deste modo, o procedimento, dispensado da vistoria 

prévia prevista, no n.º 6, do artigo 73.º- C, da Revisão do Regulamento 

Municipal de Urbanização e de Edificação (RMUE). ------------------- 

8.6-Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada a 

Certidão da Conservatória do Registo predial, do prédio urbano e uma 

vez que, tal condicionante é indispensável, para a legalização das 

obras de construção em causa, a requerente ficará vinculado, a 

apresentar a Certidão atrás referida, aquando da apresentação do 

subsequente pedido de emissão de autorização de utilização e caso a 

câmara municipal, delibere favoravelmente o pedido de legalização das 

obras de construção, a que se refere o projeto em apreciação. ------- 

8.7- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de 
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construção, o título a emitir, será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando, que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização da utilização do imóvel; -------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação da “habitação unifamiliar” e da 

construção de “anexo”, a interessada deverá, nos termos do preceituado 

no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização 

e da Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do 

respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com 

o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. ---------- 

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

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

Áreas (m2): --------------------------------------------------------- 

- Habitação, com aumento de área de 1,48 m2; ------------------------ 

- Anexo com a área de 164,42 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 1 0,14 0,14   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,20 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,06 0,00   

 - Betão  0 0,20 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,18 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,35 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 0 0,17 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,35 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,24 0,24   

REDE DE ESGOTOS   1 0,34 0,34   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,36 0,00   

       

C - Custo das obras existentes na via pública   0,72      

A - área bruta da obra a realizar     164,42 m2 
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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 = 118,38   € 

 QUADRO II ---------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º18 

Aumento de área bruta de construção, acresce por 

 m2 adicional 

1,48 m2 3,30 € 4,88€ 

n.º11 
Anexo de apoio 164,42 m2 1,05 € 172,64€ 

  TOTAL      177,52 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 118,38 € + 177,52 € = 295,90 € ------ 

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

Chaves, 09 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ----------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.09. --------------------------------------------------------  

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.12.    ------------------------------

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

 

 

3.10. LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE EDIFICAÇÃO – 

RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TRÊS EDIFÍCIOS DESTINADOS A 

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL – LUGAR DO PENEDO DO LOBO, 

Nº 9 – ARCOSSÓ – VIDAGO – UNIÃO DE FREGUESIAS DE VIDAGO, ARCOSSÓ, 

SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS – QUINTA DE ARCOSSÓ, SOCIEDADE 

VITIVINÍCOLA, LDA – PROCESSO Nº 152/21 – INFORMAÇÃO Nº 654/SCOU/2021 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA 

SENHORA ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 2021.04.13. ------- 

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 436/21, referente ao processo n.º 

152/21, a firma, Quinta de Arcossó, Sociedade Vitivinícola, Lda, na 

qualidade de comodatária, solicita, pedido de licenciamento, com vista 
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à aprovação de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada 

em obras de reconstrução12 e ampliação13, de três edifícios, para 

criação de um empreendimento de turismo no espaço rural, com a 

classificação de “Casa de Campo”, sito, no lugar do Penedo do Lobo, 

n.º 9 – Arcossó, União das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

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

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

apresentada, o prédio rústico tem a área total de 53.866,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 1822 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 480/19980702, da União das freguesias de 

Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras no concelho de 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 

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

2.1- Não foram encontrados antecedentes do processo, nos arquivos 

desta Edilidade. ---------------------------------------------------- 

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

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e no n.o 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de 

abril e artigo 13.º do RMUE, designadamente: ------------------------ 

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

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

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:10 000; -------------------------- 

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

- Estimativa do custo total da obra; ------------------------------- 

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

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, pelo coordenador de projeto e pelo autor do plano de 

acessibilidades, quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis; ------------------------------------------  

- Termo de responsabilidade do autor do projeto acústico; ---------- 

- Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital; ---------------------------------------------------- 

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

- Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil dos 

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

-Comprovativo da inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional; ----------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico à escala de 1: 1.000; -------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1: 1.000; ----------------------- 

- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 1.000; --------------- 

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

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

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

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

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

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade; --- 

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

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

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

                                                           
12 «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; ----------------- 
13 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

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

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 e) e c) do n.º 2, art.º 4, do Dec.-Lei555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, por 

se tratar de obras de reconstrução e 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 46B, o prédio rústico, está inserido, em classe 4 – espaços 

agrícolas e florestais, categoria 4.3 – espaços agroflorestais, 

subcategoria 4.3.A – espaços agroflorestais comuns. ---------------- 

4.3- Em diplomas especiais ----------------------------------------- 

4.3.1- O presente pedido enquadra-se no disposto no artigo 18.º do 

Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7/03 e ulteriores alterações (Regime 

jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos 

turísticos), por se tratar de um Empreendimento de turismo no espaço 

rural. ------------------------------------------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- Os edifícios que se pretende reconstruir e ampliar, de cordo com 

as fotografias apresentadas, têm características de construções 

anteriores a 1970 (data da entrada em vigor do DL166/70, de 15 de 

Abril – Regime Jurídico de Licenciamento Municipal), pelo que se trata 

de uma preexistência, em conformidade com o disposto na alínea a), do 

n.º 1, do art.º 514, do Regulamento do Plano Diretor Municipal. ---- 

5.2- A proposta apresentada assenta, na reconstrução dos três 

edifícios preexistentes, para a criação de um de um empreendimento de 

turismo no espaço rural, com a classificação de “Casa de Campo”. Os 

edifícios passam ater a denominação de “casa mãe”, “casa adega” e 

“arrumos”. --------------------------------------------------------- 

5.3- O requerente propõe, para a parcela de terreno, os seguintes 

parâmetros urbanísticos: -------------------------------------------- 

5.3.1- “Casa mãe”: ------------------------------------------------- 

- Área de implantação = 293,20 m2; ---------------------------------- 

- Cércea = 5,55 m --------------------------------------------------- 

- Área bruta de construção = 406,00 m2; ----------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 1 -----------------------------------  

- Número de pisos abaixo. c.s. = 1; --------------------------------- 

- Utilização prevista = “casa de campo”; ---------------------------- 

- Volume máximo = 1.565,35 m3; -------------------------------------- 

5.3.2- “Casa adega”: ------------------------------------------------ 

- Área de implantação = 88,65 m2; ----------------------------------- 

                                                           
14 Artigo 5º – Preexistências --------------------------------------- 

1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistência 

de atividades, 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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- Cércea = 3,90 m --------------------------------------------------- 

- Área bruta de construção = 158,25 m2; ----------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 1     ------------------------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 1; --------------------------------- 

- Utilização prevista = “casa adega”; ------------------------------- 

- Volume máximo = 279,25 m3; ---------------------------------------- 

5.3.3- “Arrumos”: --------------------------------------------------- 

- Área de implantação = 52,45 m2; ----------------------------------- 

- Cércea = 3,75 m -------------------------------------------------- 

- Área bruta de construção = 52,45 m2; ----------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 1 ----------------------------------  

- Número de pisos abaixo. c.s. = 0; --------------------------------- 

- Utilização prevista = “arrumos”; ---------------------------------- 

- Volume máximo = 166,50 m3; ---------------------------------------- 

5.4- Face ao espaço em que se insere a parcela de terreno, em classe 

4 – espaços categoria 4.3 – espaços agroflorestais, subcategoria 4.3.A 

– espaços agroflorestais comuns e de acordo com o disposto no n.º 2 

do artigo 3515, do Plano Diretor Municipal (PDM), são admissíveis, como 

usos supletivos do uso dominante, empreendimentos de turismo no espaço 

rural, condicionado á verificação dos requisitos constantes das 

alíneas a) e b) do referido artigo do Regulamento do PDM. ----------- 

5.5- São empreendimentos de turismo no espaço rural os 

estabelecimentos que se destinam a prestar, em espaços rurais, 

serviços de alojamento a turistas, dispondo para o seu funcionamento 

                                                           
4 Usos supletivos -------------------------------------------------- 

1 — Para além dos casos referidos no n.º 4 do artigo anterior, nos 

espaços que integram esta classe e suas categorias só poderão ser 

autorizadas, como usos supletivos do uso dominante, as atividades, 

edificações, instalações e infraestruturas a seguir enumeradas: ---- 

a) Instalações diretamente adstritas às explorações agrícolas, 

pecuárias, silvo -pastoris ou florestais; --------------------------- 

b) Habitações unifamiliares; ---------------------------------------- 

c) Empreendimentos de turismo no espaço rural; ---------------------- 

d) As atividades correspondentes às situações especiais especificada 

na secção IX deste capítulo, de acordo com as disposições que a 

integram. ---------------------------------------------------------- 

2 — As autorizações a que se refere o número anterior ficam ainda 

condicionadas aos seguintes requisitos: ----------------------------- 

a) O equilíbrio da paisagem não poderá ser perturbado pelas atividades, 

instalações ou edificações em causa, em razão da sua localização, 

volumetria ou aspeto exterior, nem pelas obras referentes à instalação 

das infraestruturas julgadas necessárias em cada caso pelo município, 

sendo encargo e da responsabilidade do interessado as medidas 

necessárias a garantir aquele objetivo; ----------------------------- 

b) Terão de estar garantidas a obtenção da água potável e energia 

elétrica, a eficaz eliminação de esgotos e acesso automóvel à 

construção, sem prejuízo para terceiros, mediante a apresentação das 

autorizações e licenças legalmente exigíveis e dos projetos técnicos 

necessários, sendo da responsabilidade e encargo do proprietário a 

realização das respetivas obras; ------------------------------------ 

c) Terão de ser cumpridos os condicionamentos e a tramitação legal 

aplicáveis a cada caso, quando o local destinado à edificação ou 

instalação se situar em área subordinada aos regimes da Reserva 

Agrícola Nacional, do aproveitamento hidroagrícola da veiga de Chaves 

ou da Reserva Ecológica Nacional, ou sujeita a qualquer outra servidão 

administrativa ou restrição de utilidade pública. ------------------- 
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de um adequado conjunto de instalações, estruturas, equipamentos e 

serviços complementares, tendo em vista a oferta de um produto 

turístico completo e diversificado no espaço rural. Os proprietários 

ou entidades exploradoras dos empreendimentos de turismo no espaço 

rural, bem como os seus representantes, podem ou não residir no 

empreendimento durante o respetivo período de funcionamento. -------- 

5.6- O empreendimento, cumpre o disposto nas alíneas c), d) e) e f) 

do artigo 3716, por remissão da alínea b), do n.º2, do artigo 38.º17, 

do Regulamento do PDM de Chaves. ------------------------------------ 

5.7- De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 2, do artigo 38, do 

Plano Diretor Municipal, o índice de construção é nestes casos de 0,15 

m2/m2, aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno x índice 

                                                           

16 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, respetivamente, dentro da área de 

proteção à zona urbana de Chaves delimitada na planta de ordenamento 

ou fora daquele área. ---------------------------------------------- 

2 - Verificada a condição expressa no número anterior e ainda os 

requisitos gerais estipulados no Nº 2 do artigo 35º, as edificações a 

autorizar deverão obedecer às seguintes regras: --------------------- 

a) O conjunto edificado poderá albergar uma só habitação unifamiliar; 

b) A área bruta de construção máxima admissível para o conjunto 

edificado é a que corresponde à aplicação do Ic = 0,05 m2/m2 à área da 

parcela; ----------------------------------------------------------- 

c) O conjunto edificado tem de garantir um afastamento mínimo de 200 

m a qualquer instalação agropecuária já existente, salvo se esta se 

situar dentro da própria parcela e estiver devidamente licenciada; 

d) As edificações novas implantar-se-ão a uma distância mínima de 10 

m de qualquer estrema de parcela; ---------------------------------- 

e) As edificações novas não poderão ultrapassar a altura de 7,5 m; 

f) A área total do solo impermeabilizado pelas edificações, anexos, 

pátios e outros recintos exteriores pavimentados não poderá exceder 

8% da área da parcela integrada nesta classe. ---------------------- 

3 - As condições estipuladas no Nº 1 não são exigíveis quando se trate 

de edificações para habitação promovidas por entidades públicas e que 

se destinem a responder às próprias necessidades de exploração ou 

salvaguarda dos recursos agroflorestais. ---------------------------- 

4 - Na recuperação ou reconversão de usos de edifícios preexistentes 

não se exige a verificação do disposto no Nº 1, mas terão de ser 

cumpridas as disposições constantes das alíneas a) e c) do Nº 2, sendo 

admissível em tais casos uma ampliação da área edificada até ao máximo 

de 20% da área de edificação preexistente. -------------------------     
17 Empreendimentos de turismo no espaço rural ----------------------- 

1 — Consideram -se empreendimentos de turismo no espaço rural aqueles 

que a lei define como tal. ----------------------------------------- 

2 — Estes empreendimentos, com exceção dos parques de campismo e de 

caravanismo, terão de cumprir as seguintes exigências, cumulativamente 

com os requisitos gerais estipulados no n.º 2 do artigo 35.º: ------- 

a) (Revogada.) ------------------------------------------------------ 

b) O disposto nas alíneas b) a f) do n.º 2 do artigo anterior, com as 

ressalvas de que o valor do Ic mencionado na alínea b) será nestes 

casos de 0,15 m2/m2 e de que a percentagem referida na alínea f) será 

de 15 %; ------------------------------------------------------------ 
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de construção) = 53.866,00 m2 x 0,15 m2/m2 = 8.079,90 m2 (máxima área 

bruta de construção permitida). A pretensão preconiza uma área bruta 

de construção de 616,70 m2 (área bruta de construção proposta), o que 

implica, um índice de construção de 0,01 m2/m2. --------------------- 

5.8- O conjunto edificado, está implantado, de acordo com a planta de 

implantação apresentada, a uma distância de 10 metros, de todas as 

estremas da parcela. ------------------------------------------------ 

5.9- A área total de solo impermeabilizado pelas edificações, não 

excede 15% da área da parcela e a altura das edificações não excede 

os 7,5 metros. ------------------------------------------------------ 

5.10 - A proposta em presença dá cumprimento ao disposto no Decreto-

Lei n.º 163/06 de 8 de agosto, relativo a acessibilidade a pessoas com 

mobilidade condicionada, sendo certo, que está instruído com termo de 

responsabilidade do plano de acessibilidades, que de acordo com o n.º 

8 do artigo 20.º do RJUE. ------------------------------------------- 

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

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

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

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

autor do levantamento topográfico, cujos teores se mostram adequados. 

7- CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------- 

7.1- Considerando que a proposta apresentada, assenta na recuperação 

de edificações preexistentes, em avançado estado de degradação, 

promovendo, desta forma a sua reabilitação e melhor enquadramento na 

envolvente. --------------------------------------------------------  

7.2- Constatando-se que a parcela de terreno, a implantação do imóvel 

e a área bruta de construção proposta, cumprem o disposto na alínea 

b), do n.º2, do artigo 38.º, do Regulamento do PDM de Chaves. ------- 

7.3- Considerando, que se trata de recuperação de edificações, em área 

situada fora do perímetro de construção e dos espaços industriais, 

deverá o requerente, juntar ao processo, documento escrito, 

reconhecido notarialmente, em como, a construção não acarretará para 

o município qualquer obrigação, imediata ou futura, de vir a dotá-lo 

com infraestruturas urbanísticas ou outros serviços que possa prestar, 

nomeadamente construção ou pavimentação de acessos, abastecimento de 

água, fornecimento de energia elétrica, iluminação pública, redes de 

telecomunicações, redes de saneamento e de drenagem de águas pluviais, 

recolha de lixos e outros resíduos sólidos, transportes escolares ou 

sociais e distribuição domiciliária de correio, sem prejuízo das 

infraestruturas existentes no local e invocadas no projeto agora 

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

7.4- Considerando, face ao uso específico pretendido, empreendimento 

de turismo no espaço rural, com a classificação de “casa de campo”, o 

qual se enquadra. no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7/03 

e ulteriores alterações e que terá de cumprir as disposições da 

Portaria n.º 937/2008, de 20 de Agosto, a qual, estabelece os 

requisitos mínimos a observar pelos estabelecimentos de turismo no 

espaço rural, deverá o requerente, aquando da subsequente apresentação 

dos projetos de especialidades, comprovar/explanar que o 

empreendimento cumpre os requisitos específicos, vertidos no referido 

diploma legal, para a classificação pretendida - “casa de campo”. --- 

7.5- Considerando de acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de 

16 de Dezembro e ulteriores alterações, que dispõe o interessado, do 

prazo de seis meses para apresentar projetos de especialidades, 

podendo este prazo ser prorrogado por uma só vez, e por período não 

superior a 3 meses, mediante requerimento fundamentado apresentado 

antes do respetivo termo. ------------------------------------------  
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7.6- Findo o prazo referido no parágrafo anterior, e caso não sejam 

apresentados os projetos de especialidades, implica a suspensão do 

processo de licenciamento pelo período máximo de seis meses, findo o 

qual é declarada a caducidade após audiência previa do interessado; 

8 - PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 

8.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

8.1.1- Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, apresentado 

sob requerimento n.º 436/21. --------------------------------------- 

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 do empreendimento de turismo no espaço rural, 

com a classificação de “casa de campo”: ----------------------------- 

8.2.1- De acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de 16 de 

Dezembro e ulteriores alterações, dispõe o interessado do prazo de 

seis meses para apresentar projetos de especialidades conforme 

estabelecido no n.º 16, da Portaria 113/2015 de 22 de Abril, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

 - Projeto de estabilidade; ----------------------------------------- 

 - Projeto de águas pluviais; --------------------------------------- 

 - Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica; ------- 

 - Projeto de instalação de gás; ------------------------------------ 

 - Projetode redes prediais de água e esgotos; ---------------------- 

 - Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações; -------- 

 - Estudo de comportamento térmico; --------------------------------- 

 - Projeto acústico; ------------------------------------------------ 

 - Projeto de segurança contra incêndios em edifícios; -------------- 

 - Projeto de arranjos exteriores; ---------------------------------- 

Deve ainda, ser apresentado: ---------------------------------------- 

a) Pré-certificado SCE, de acordo com o previsto na alínea a), do 

n.º 2, do artigo 5.º, do Decreto – Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto; 

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

Chaves, 13 de abril de 2021 -----------------------------------------

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ----------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.14. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.15.    ------------------------------ 

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. PEDIDO DE LICENCIAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM INDUSTRIAL 

– LOTE 16 – ZONA INDUSTRIAL DA COCANHA – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA 

CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – SOLARA- PRODUTOS ALIMENTARES, LDA – 

PROCESSO Nº 203/21 – INFORMAÇÃO Nº 658/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 2021.04.13. -------------------------- 

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 613/21, referente ao processo n.º 

203/21, a firma, SOLARA – Produtos Alimentares, S.A., na qualidade de 

proprietária, solicita, um pedido de licenciamento, com vista à 

aprovação de uma operação urbanística de edificação – consubstanciada 

em obras de construção18, de dois armazéns, sito, no lote 16, do 

loteamento industrial da Cocanha, União das freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge no concelho de Chaves. --------------------- 

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

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 2.650,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 1138 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 404/20080505, da freguesia de Santa 

Cruz/Trindade. ----------------------------------------------------- 

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

2.1- Loteamento Industrial, emitido em nome do Município. ---------- 

2.2- Licença de obras n.º 753/88, emitida em nome de Metalúrgica 

Rodrigues. --------------------------------------------------------- 

2.3- Processo n.º 834/18, relativa a emissão de certidão de autorização 

de alienação e de confirmação do estado de degradação do imóvel 

existente no lote. --------------------------------------------------

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

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no anexo I, 

ponto I, n.º15 do ponto III da Portaria 113/2015 de 22 de Abril, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

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

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

-Planta de localização à escala 1:2. 000; --------------------------- 

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

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

Municipal; --------------------------------------------------------- 

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

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

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

- Estimativa do custo total da obra; -------------------------------- 

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

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e pelo coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das 

normas legais e regulamentares aplicáveis;    ----------------------- 

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

- Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital; ----------------------------------------------------

- Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil do 

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

- Comprovativo da inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional; ----------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto acústico; ----------- 

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

- Planta de implantação à escala de 1: 200; ------------------------- 

- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 200; ----------------- 

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

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

                                                           
18 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

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

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

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- De acordo com o Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro alterado 

e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de setembro (doravante 

designado RJUE), o pedido formulado insere-se nas especificações da 

alínea c), do n.º 4, artigo 4, sendo certo que, no caso concreto em 

apreciação a requerente optou pelo regime de licenciamento, conforme 

previsto no seu ponto 6. -------------------------------------------- 

4.2 Nos instrumentos de Gestão Territorial -------------------------- 

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

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido num espaço da Classe 1 – Espaço 

Urbano e Urbanizável e da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves. -------- 

4.2 – No Alvará de Loteamento -------------------------------------- 

4.2.1- Para o lote 16, constam as seguintes indicações, no quadro 

sinótico: ---------------------------------------------------------- 

- Área do lote = 2.650,00 m2; --------------------------------------- 

- Utilização prevista =serviços, armazenamento e/ou industriais; ---- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- O requerente propõe, para a parcela de terreno, os seguintes 

parâmetros urbanísticos: -------------------------------------------- 

- Área do lote = 2.650,00 m2; --------------------------------------- 

- Área de implantação = 1.460,30 m2; -------------------------------- 

- Cércea = 9,05 m --------------------------------------------------- 

- Área bruta de construção = 2.100,30 m2; --------------------------- 

- Número de pisos = 2; ----------------------------------------------  

- Utilização prevista = armazém; ------------------------------------ 

- Volume máximo = 13.215,00 m3; ------------------------------------- 

5.2- De acordo com o descrito no projeto apresentado, o imóvel 

existente e licenciado ao abrigo da licença de obras n.º 753/88, foi 

demolido. ---------------------------------------------------------- 

5.3 – O edifício a construir tem uma área bruta de construção de 

2.100,30 m2 e é suscetível de ser constituído em regime de propriedade 

horizontal, designadamente, em 2 frações autónomas, destinadas a 

armazém. ----------------------------------------------------------- 

5.4- Da análise do loteamento, constata-se que o mesmo não define os 

parâmetros urbanísticos, constantes do artigo 77.º do Dec.- Lei 

555/99, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de 

setembro, pelo que o presente pedido fica sujeito ao procedimento de 

licenciamento de obras de ampliação. Deste modo, os parâmetros a 

utilizar devem dar cumprimento às especificações previstas no alvará 

de loteamento e, supletivamente, às regras do Plano Diretor Municipal, 

de acordo com o estatuído no n.º 6 do artigo 5.º do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE). ---------------------- 

5.5- Pese embora, o pedido apresentado ter o enquadramento enunciado 

no parágrafo anterior, no caso individual e concreto, inserindo-se o 

lote numa zona urbana consolidada, bem delimitada, com os usos de 

“indústria”, “comércio”, “prestação de serviços” e“ armazém”, 

considera-se que o índice de construção aplicar a cada lote não poderá 

ser superior ao previsto para “Espaços Industriais”, que é de 0.80 

m2/m2 aplicado á área da parcela. ----------------------------------- 

5.6- O edifício a construir, destina se a “armazém” e está implantado 

no loteamento industrial da Cocanha, no qual, os lotes se podem 
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destinar a armazenagem, em conformidade com o disposto no n.º 1, do 

artigo 27.º19, do Regulamento do Plano Diretor Municipal. ----------- 

5.7- De acordo com o disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 2820, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal, o índice de construção é nestes 

casos de 0,80 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área do 

terreno x índice de construção) = 2.650,00 m2 x 0,80 m2/m2 = 2.120,00 

m2 (máxima área bruta de construção permitida) > 2.100,30 m2 (área 

bruta de construção proposta). -------------------------------------- 

5.8 - Face à tipologia do imóvel previsto (armazém) e à área bruta de 

construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na alínea e), 

do n.º 3, do art.º 12, do Plano Diretor Municipal, uma vez que 

contempla, no interior do seu prédio 23 lugares de estacionamento 

automóvel, o qual, é superior ao valor mínimo, previstos naquela norma 

regulamentar. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

7 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

7.1- Considerando, que a proposta feita pelo requerente cumpre as 

especificações do alvará de loteamento, no que diz respeito à área do 

lote e uso previsto, as únicas que se encontram claramente definidas.  

7.2- Considerando, que a proposta apresentada, consubstanciada, em 

obras de construção de um edifício (constituído por 2 frações), 

destinado a “armazém”, respeita o índice de construção do local, de 

acordo com o disposto na alínea d), do n.º 2, do artigo 28º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves. ------------------- 

7.3- Considerando, que o pavilhão é suscetível de ser constituído em 

regime de propriedade horizontal; ----------------------------------- 

7.4- Considerando de acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de 

16 de Dezembro e ulteriores alterações, que dispõe o interessado, do 

prazo de seis meses para apresentar projetos de especialidades, 

podendo este prazo ser prorrogado por uma só vez, e por período não 

superior a 3 meses, mediante requerimento fundamentado apresentado 

antes do respetivo termo. -------------------------------------------  

7.5- Findo o prazo referido no parágrafo anterior, e caso não sejam 

apresentados os projetos de especialidades, implica a suspensão do 

processo de licenciamento pelo período máximo de seis meses, findo o 

qual é declarada a caducidade após audiência previa do interessado; 

8 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

                                                           
19 Artigo 27º – Destino de uso -------------------------------------- 

1 - Os espaços pertencentes a esta classe destinam-se à instalação de 

unidades industriais, podendo porém o município autorizar a construção 

de edifícios para armazéns ou instalações comerciais, que ficarão 

subordinados à disciplina de edificabilidade aqui instituída para 

instalações industriais. -------------------------------------------- 
20 Artigo 28º – Instalação avulsa de unidades industriais ----------- 

2) A implantação e a volumetria das edificações terão cumulativamente 

de: ---------------------------------------------------------------- 

d) Não ultrapassar os seguintes índices urbanísticos, aplicados à área 

de parcela integrada no espaço industrial: -------------------------- 

Ic = 0,8 m2/m2; ----------------------------------------------------- 

Área de implantação – 70%; ------------------------------------------ 



                                                                F. 52 

                                                                  _____________________ 

 
8.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

8.1.1- Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, apresentado 

sob requerimento n.º 613/21. ---------------------------------------- 

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 do “armazém” (constituído por duas frações): - 

8.2.1- De acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de 16 de 

Dezembro e ulteriores alterações, dispõe o interessado do prazo de 

seis meses para apresentar projetos de especialidades conforme 

estabelecido no n.º 16, da Portaria 113/2015 de 22 de Abril, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica; -------- 

- Projeto de instalação de gás ou declaração de isenção; ------------ 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos; ---------------------- 

- Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações; --------- 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Projeto de segurança contra incêndios em edifícios; --------------- 

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

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

Chaves, 13 de abril de 2021 -----------------------------------------

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ----------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.14. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.15.    ------------------------------ 

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.12. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE LOTEAMENTO – LUGAR DE QUINTELA 

– LOTEAMENTO 5/81 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E 

SANJURGE – TIAGO RENATO MARTINS DOS SANTOS – PROCESSO Nº 810/20 – 

INFORMAÇÃO Nº 674/SCOU/2021 DA SENHORA ARQUITETA SUSANA GOMES 

FERNANDES, DATADA DE 2021.04.15. ------------------------------------

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.  INTRODUÇÃO ----------------------------------------------- 

O Sr. Tiago Renato Martins dos Santos e outro, através do requerimento 

nº 2245/20, referente ao processo nº 810/20, na qualidade de 

proprietário, vem solicitar uma alteração à licença de operação de 

loteamento, incidindo sobre o lote nº 28 e 29 do loteamento com alvará 

nº 5/81, localizado no lugar de Quintela, na freguesia de Santa Cruz 

Trindade/Sanjurge. ------------------------------------------------- 
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2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

2.1. Para a área em questão: --------------------------------------- 
a) Alvará de loteamento nº 5/81, em nome de Maria de Fátima Morais 

Gomes Augusto, onde são constituídos 87 lotes incidindo sobre uma 

parcela com 84.625 m2 de área. Para o lote nº 28 e lote nº 29 são 

especificados respetivamente, a área de 493 m2 e 560 m2. Em frente aos 

lotes em questão, o arruamento terminava numa baia de retorno. ------ 

2.2.  O referido loteamento foi objeto de aditamentos: ------------- 
a) Em 20 de fevereiro de 1989, onde foram constituídos mais 5 lotes, 

totalizando 92 lotes; ----------------------------------------------- 

b) Em 5 abril de 1991, constituição de mais cinco lotes, totalizando 

97 lotes e cuja planta retrata um arruamento confrontado com o lote 

nº 6 e nº 7, com uma configuração semelhante à agora apresentada para 

o arruamento; ------------------------------------------------------- 

c) Em 4 de abril de 2000, extinção do lote nº 92 e alteração do lote 

nº 91; -------------------------------------------------------------- 

d) Em 14 de novembro de 2006, alteração das especificações do lote 

nº 61; -------------------------------------------------------------- 

e) Em 25 de fevereiro de 2010, alteração das especificações do lote 

nº 35: -------------------------------------------------------------- 

f) Em 2020, aditamento alvará alterando as especificações dos lotes 

nº 6 e nº 7. -------------------------------------------------------- 

3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ---------------------------------------  

3.1. Nos Instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 
a) Segundo a planta de ordenamento do PDM de Chaves os lotes em 

questão localizam-se em Espaços Classe 1 – espaços urbanos e 

urbanizáveis da categoria 1.1 – Cidade de Chaves. -------------------  

c) De acordo com a planta de condicionantes do mesmo IGT sobre os 

lotes em questão está demarcada a servidão ou restrição de utilidade 

pública “leito dos cursos de água e suas margens com largura de 10 

metros”. ----------------------------------------------------------- 

3.2. No regime jurídico -------------------------------------------- 
a) O processo apresentado é referente a uma alteração à licença, de 

acordo com o artigo 27º, do Regime de Jurídico de Urbanização e 

Edificação (RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e 

subsequentes alterações. -------------------------------------------- 

4. DESCRIÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------- 

4.1. O pedido em análise consiste na junção do lote nº 28 e nº 29, 
passando a ser designado lote nº 28 e a extinção do lote nº 29. 

Apresenta ainda uma diminuição da área de lote e define novas 

especificações para o lote em questão- nº 28, a saber: ------------- 

a) Área do lote - 913,90 m2; ------------------------------------- 

b) Área de implantação máxima - 395,70 m2; ----------------------- 

c) Área de construção máxima total - 612,00 m2: ------------------ 

4.1.c.1. Área de construção máxima habitação - 502,85 m2; --------- 

4.1.c.2. Área de construção máxima de anexos – 109,15 m2; --------- 

d) Número de pisos – 2: ------------------------------------------ 

4.1.d.1. 1 abaixo da cota de soleira; ----------------------------- 

4.1.d.2. 1 acima da cota de soleira; ------------------------------ 

e) Finalidade – habitação unifamiliar. --------------------------- 

f) Número de fogos – 1. ------------------------------------------ 

4.2. As especificações dos restantes lotes e do loteamento não são 
alteradas. --------------------------------------------------------- 

4.3. Com esta alteração o número total de lotes do loteamento com 
alvará nº 5/81 passará de 96 para 95. ------------------------------- 

5. ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------------------- 
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5.1. O polígono de implantação da habitação proposto é semelhante ao 
previsto atualmente na planta de síntese do loteamento. Prevê ainda 

um anexo no logradouro com um piso, com a cércea apresentada na ficha 

de lote. ------------------------------------------------------------ 

5.2. Cruzando a planta de condicionante do PDM com os lotes do 

requerente verifica-se que se encontra demarcada uma linha de água 

atravessando os lotes no sentido noroeste- sudeste. ----------------- 

5.3. Com esta servidão e restrição de utilidade pública torna-se 

necessário consultar a entidade exterior ao Município em razão da 

localização, a saber - Agência Portuguesa do Ambiente (APA), de acordo 

com o artigo 13ºA do RJUE. ------------------------------------------ 

5.4. Assim, na sequência da informação técnica nº 276/SCOU/2021, com 
despacho superior de 17/02/2021, foi promovido o envio do processo, 

pelo portal autárquico do SIRJUE, para recolha de parecer no âmbito 

do artigo 13-Aº do RJUE para a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).  

5.5. Pelo requerimento SIRJUE nº CHV2020/00308, a APA emitiu o parecer 
“não há lugar a parecer” (OF nº S016842-202103 ARHN.DDI, 

ARHN.DDI.00955.2020), que se anexa à presente informação para 

conhecimento integral do requerente. -------------------------------- 

5.6. Em função dos elementos entregues, das cotas de implantação 

propostas e respetivas cérceas para a habitação e para o anexo, não 

se vê inconveniente na proposta agora apresentada, nomeadamente com o 

estatuído no Plano Diretor Municipal de Chaves e RMUE, sendo que a 

solução arquitetónica que se irá desenvolver nos lotes deverá ainda 

respeitar as normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente 

o RGEU. ------------------------------------------------------------- 

5.7. Considerando que com o pedido de alteração em apreço não há 
aumento da área a lotear e não haverá aumento da área bruta de 

construção prevista, face ao que atualmente o alvará de loteamento 

especifica, ou no caso da área bruta de construção não especifica, não 

haverá previsão de aumento da área de cedência conforme estipulado no 

artigo 21º do regulamento do PDM. ----------------------------------- 

5.8. Uma vez que estamos perante um loteamento com área total superior 
a 4 hectares (87.625m2), ultrapassando o previsto na alínea a), do nº 

2, do artigo 22º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, e no 

nº 2, do artigo 7º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação 

(RMUE), com o pedido de alteração solicitado deverá ser promovida a 

consulta pública. --------------------------------------------------- 

5.9. De acordo com o nº 2 do artigo 7º do RMUE, a consulta pública é 
aberta através de Edital a afixar nos locais de estilo e no local da 

pretensão e a divulgar no site institucional do Município de Chaves e 

tem a duração máxima de 15 dias. ------------------------------------ 

5.10. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, do Decreto acima 
referido, a alteração à licença de operação de loteamento não pode ser 

aprovada se ocorrer se ocorrer oposição escrita dos titulares da 

maioria da área dos lotes constantes do alvará, devendo para o efeito, 

o gestor de procedimento proceder à sua notificação para pronúncia no 

prazo de 10 dias. --------------------------------------------------- 

5.11. De acordo com o estatuído nos n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º do 
Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, quando o número de 

lotes seja superior a 15 – que é o caso – a notificação será feita via 

edital a afixar no local onde se situa o loteamento, na Junta de 

Freguesia e no Edifício dos Paços do Concelho. ---------------------- 

5.12. Assim, no seguimento da informação técnica nº 429/SCOU/2021, com 
despacho superior de 11/03/2021, foram despoletados os referidos 

procedimentos pelo prazo de 10 dias, conforme edital nº 43/2021 e 

certidões de afixação constantes do processo. ----------------------- 
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5.13. Decorrido o prazo, não foi manifestada oposição pelo que o pedido 
de alteração está em condições de ser proposta à consideração superior 

a sua aprovação. ---------------------------------------------------- 

6. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

6.1. Face ao exposto, coloca-se à deliberação superior projeto de 
decisão de deferimento do pedido de alterações à licença, solicitado 

nos termos do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 e 

posteriores alterações. --------------------------------------------- 

6.2. Caso a alteração mereça aprovação, de acordo com o disposto no 
nº 1, do artigo 76º, do DL nº 555/99 de 16/12, e ulteriores alterações, 

deve ser comunicado ao requerente que dispõe do prazo de um ano para 

requerer formalmente a emissão do 5.º aditamento ao Alvará de 

Loteamento nº 5/1981, sob pena de caducidade desta deliberação, 

conforme previsto no n.º 2 do artigo 71.º do citado diploma legal, 

devendo para o efeito instruir o seu pedido com os elementos 

mencionados no n.º 1, do artigo 2.º, da Portaria n.º 216-E/2008 de 

03/03, designadamente: ------------ 

a) Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente 

(5 exemplares) e em base digital; ----------------------------------- 

b) Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos 

matriciais de proveniência; ----------------------------------------- 

c) Atualização das certidões da conservatória do registo predial 

anteriormente entregue, no caso de estas não se encontrarem válidas.  

Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão ser 

liquidadas as correspondentes taxas previstas pelo artigo 117.º, do 

DL nº 555/99 de 16/12, na sua redação atual, as quais se encontram 

estabelecidas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de taxas devidas 

pela realização de operações urbanísticas. --------------------------

Em anexo: -----------------------------------------------------------

OF nº S016842-202103 ARHN.DDI, ARHN.DDI.00955.2020 ------------------

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

Chaves, 15 de abril de 2021 -----------------------------------------                                                                       

A Técnica Superior, Arquiteta Susana Gomes Fernandes. ---------------

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.21. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.21.    ------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.13. CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCOLA – CADUCIDADE DEFINITIVA – LUGAR 

DO TOUTIÇAL – REBORDONDO – ANELHE – DOMINGOS JOSÉ QUINTAS MEIRELES – 

PROCESSO Nº 339/19 – INFORMAÇÃO Nº 164/SAA/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, 

SENHORA PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.03.30. ------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
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I – Enquadramento ---------------------------------------------------  

Em reunião de Câmara, realizada em 04/02/2021, sob a Informação nº 

22/SAA/2021, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de uma operação urbanística 

de edificação, consubstanciada na construção de um armazém agrícola, 

composto por 1 piso, com a fundamentação expressa nos termos do 

disposto no n.º 2, do artigo 71.º, do Decreto - Lei n.º 555/99 - Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na 

sua redação atual. -------------------------------------------------- 

Tal decisão foi dada a conhecer, em 26/02/2021, através de competente 

notificação, ao interessado para, querendo e num prazo de 10 dias e 

por escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. --------------------------------------------------------   

Decorrido o prazo concedido, nada foi acrescentado ao processo que 

pudesse alterar tal proposta de decisão. ---------------------------   

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

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE. ----  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------   

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 

a emissão do respetivo alvará, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE, na sua redação atual.  ----------------------------------------  

Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

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

Chaves, 30 de março de 2021 -----------------------------------------  

O Assistente técnico, Paula Cristina Dias. --------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.03.31. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.01.    ------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 
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com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

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

 

 

3.14. JUNÇÃO DE ELEMENTOS – APROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA – 

CADUCIDADE – ESTRADA MUNICIPAL Nº 507 – 1 – COUTO DE ERVEDEDO – 

ERVEDEDO – MÓNICA ALVES SOARES DINGELDEIN – PROCESSO Nº 798/19 – 

INFORMAÇÃO Nº 161/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SENHORA PAULA CRISTINA 

DIAS, DATADA DE 2021.04.08. ----------------------------------------- 

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 

2237/19 e ainda requerimento n.º 2575/19, a requerente, na qualidade 

de proprietária, solicitou a aprovação do projeto de arquitetura de 

uma habitação unifamiliar, localizada na Estrada Municipal n.º 507-1, 

no Couto de Ervededo, na freguesia de Ervededo. ---------------------  

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 10/12/2019, que 

recaiu sobre a informação técnica n.º 2121/SCOU/2019, datada de 

04/12/2019. --------------------------------------------------------  

A interessada foi notificada por escrito, em 10/12/2019, do despacho 

de deferimento do pedido, que aprovava o projeto de arquitetura e de 

que dispunha do prazo de seis meses para apresentar os projetos de 

especialidades e outros estudos necessários à execução da obra.  

Verificou-se, contudo, que esgotado o prazo a interessada não veio, 

até à presente data, apresentar novos elementos. -------------------  

O decurso desse prazo, sem a apresentação dos projetos de 

especialidades e outros estudos necessários à execução da obra, tem 

como consequência a caducidade do processo. -------------------------    

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

Nos termos do n.º 4, do artigo 20º, do D.L. n.º 555/99 - Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) e demais alterações, o 

interessado deve apresentar os projetos de especialidades e outros 

estudos necessários à execução da obra no prazo de seis meses a contar 

da notificação do ato que aprovou o projeto de arquitetura ou naquele 

que resultar da prorrogação concedida, nos termos do n.º 5, do mesmo 

artigo, implica a suspensão do processo de licenciamento pelo período 

máximo de 6 meses, findo o qual é declarada a sua caducidade, após 

audiência prévia dos interessados, à luz do disposto no nº 6 do 

referido artigo 20º. ------------------------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, da mesma disposição 

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

III – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------

- Propõe-se, que a Câmara Municipal, no exercício das competências que 

lhe foram legalmente atribuídas, delibere, ao abrigo do n.º 6, do 

artigo 20.º, do RJUE, no sentido de se declarar a caducidade e a 

consequente cessação das operações urbanísticas referente ao presente 

processo. --  Notificar a requerente, ao abrigo e para os efeitos do 

disposto nos artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, conjugado com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, do 

RJUE, da intenção da Câmara Municipal declarar a caducidade de 
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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, 8 de abril de 2021. -----------------------------------------

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. --------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.08. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.13.    ------------------------------

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. LICENCIAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM NÚCLEO DE PRODUÇÃO 

DE SUÍNOS – LAMA DA CERDEIRA – TRAVANCAS – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

TRAVANCAS E RORIZ – FILIPE     MALDONADO    PINTO – PROCESSO Nº 175/17 

– INFORMAÇÃO Nº 159/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SENHORA PAULA CRISTRINA 

DIAS, DATADA DE 2021.04.08. ----------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – Enquadramento ---------------------------------------------------   

O processo refere-se a um pedido de licenciamento relativo às obras 

de construção de imóvel destinado à atividade de agropecuária - 

suinicultura, a edificar no prédio rústico inscrito na matriz predial 

da União das freguesias de Travancas e Roriz, sob o artigo 5788º. --- 

Em 11/06/2018 foi emitido o alvará de obras de construção n.º 151/19, 

para a construção de um núcleo de produção de suínos, com a área bruta 

de construção de 463,30 m2, com validade até 13/03/2020. ------------ 

Posteriormente em 06/01/2020 a Divisão de Administração e 

Fiscalização, através da Informação n.º 4/2020 - zona norte, vem 

informar que a construção ainda não foi iniciada e que o requerente 

declarou que não irá fazer as obras. --------------------------------  

2 – Fundamentação ---------------------------------------------------   

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a d) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, 

caduca se as obras não forem iniciadas no prazo de 12 meses a contar 

da data de emissão do alvará ou do pagamento das taxas no caso de 

comunicação prévia, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 71.º 

do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE). ----------   

No caso individual e concreto ora em apreciação, a validade da licença 

de construção já tive o seu termo, conforme decorre, inequivocamente, 

da informação produzida pelo Setor de Fiscalização Municipal, 

constante no processo. ---------------------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

da licença, com fundamento na alínea a), do n.º 3, do art.º 71.º, do 
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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. ---------------------------------------------------     

3 – Da Proposta em sentido estrito     ------------------------------    

Assim, na sequência da informação n.º 4/2020 - zona norte, produzida 

pela Divisão de Administração e Fiscalização e em coerência com as 

razões de facto e de direito acima enunciadas, sugiro a seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------    

1. O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

com vista a ser declarada a caducidade do alvará de obras de construção 

n.º 151/19, a favor de Filipe Maldonado Pinto, nos termos da alínea 

a), do n.º 3, do art.º 71.º, do RJUE, na sua redação atual, com 

fundamento no incumprimento do prazo estipulado para o início as obras.   

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 do processo e a imediata 

cessação da operação urbanística, com base nos fundamentos desta 

informação, concedendo-lhe um prazo de 10 dias úteis, para, querendo, 

por escrito, se pronunciar. -----------------------------------------

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

Chaves, 8 de abril de 2021     -------------------------------------- 

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. -------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.08. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.19.    ------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.16. PROJETO DE ESPECIALIDADES – CADUCIDADE DEFINITIVA – RUA DO OLMO, 

Nº 49 – OURA – SANDRA CRISTINA SANCHES FARIA – PROCESSO Nº 624/19 - 

INFORMAÇÃO Nº 182/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTRÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SENHORA PAULA CRISTINA 

DIAS, DATADA DE 2021.04.19. –---------------------------------------- 

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 18/02/2021, sob a Informação nº 

52/SAA/2021, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de edificação consubstanciada, 

nas obras de alteração/ampliação de uma habitação unifamiliar, na Rua 

do Olmo n.º 49, em Oura, na freguesia de Oura, com a fundamentação 

expressa nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 71.º, do Decreto-

Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 

de 16 de dezembro, na sua redação atual. ----------------------------

-  Tal decisão foi dada a conhecer, em 10/03/2021, através de 

competente notificação, à interessada para, querendo e num prazo de 
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10 dias e por escrito vir a processo, em sede de audiência dos 

interessados, nos termos do art.º 121 e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o 

presente sentido de decisão.  ---------------------------------------

Decorrido o prazo concedido, nada foi acrescentado ao processo que 

pudesse alterar tal proposta de decisão. ----------------------------

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

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE. -----

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. --------------------------------------------- 

III – Da Proposta em sentido estrito -------------------------------  

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 

a emissão do respetivo alvará, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE, na sua redação atual. -----------------------------------------  

Notificar a interessada do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

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

Chaves, 19 de abril de 2021.  ---------------------------------------  

O Assistente técnico, Paula Cristina Dias. --------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.20. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.21.    ------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.17. LEGALIZAÇÃO – JUNÇAÕ DE ELEMENTOS – CADUCIDADE – LUGAR DO 

SALGUEIRAL – VILA VERDE DA RAIA – ANA DA FONTOURA GONÇALVES – PROCESSO 

Nº 482/18 - INFORMAÇÃO Nº 85/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA DA ASSISTENTE TÉCNICA, SENHORA PAULA 

CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.03.03. -------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
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I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

Através do requerimento com o registo de entrada nestes serviços n.º 

1300/18, a requerente, apresentou um pedido de legalização das obras 

de ampliação efetuadas num armazém de recolha de alfaias agrícolas, 

construído ao abrigo da licença n.º 504/82, as quais foram realizadas 

em desconformidade com o respetivo projeto. ------------------------- 

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, sobre a informação 

n.º 71/SCOU/2019, datada de 18/01/2019, com deliberação tomada em 

Reunião Ordinária do Executivo Municipal do dia 04/02/2019, foi a 

requerente notificada, em 11/10/2019, que o pedido de licenciamento 

foi deferido, tendo sido informada que dispunha de trinta dias para 

requerer a emissão do respetivo alvará, conforme previsto no n.º 14, 

do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação e instruído de acordo com os elementos constantes no n.º 

5, do artigo 73.º-C, do mesmo Regulamento. -------------------------- 

Verificou-se, contudo, que esgotado o prazo para a requerente liquidar 

as respetivas taxas administrativas, não o fez até à presente data. - 

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

A licença ou comunicação prévia para a realização de operação de 

loteamento que não exija a realização de obras de urbanização, bem 

como a licença para a realização das operações urbanísticas previstas 

nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, do RJUE, 

caducam, no caso da licença, se no prazo de um ano a contar da 

notificação do ato de licenciamento não for requerida a emissão do 

respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e sendo devida, não 

ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para o efeito, 

determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da operação 

urbanística, conforme o previsto nos termos do n.º 2, do artigo 71.º, 

do RJUE. ------------------------------------------------------------ 

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. --------------------------------------------- 

  III – Da Proposta em sentido estrito ------------------------------- 

Propõe-se o agendamento deste assunto para uma próxima reunião de 

Câmara, com vista a ser declarada a caducidade do respetivo processo, 

apresentado junto deste Município, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º 

do RJUE, na sua redação atual, por no prazo de um ano a contar da 

notificação do ato de licenciamento não ter requerido a emissão do 

respetivo alvará e por não ter ocorrido a liquidação das respetivas 

taxas administrativas. ---------------------------------------------- 

Notificar a requerente, ao abrigo e para os efeitos do disposto nos 

artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

conjugado com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, do RJUE, da intenção 

de se declarar a caducidade de licenciamento do presente processo, com 

base nos fundamentos da respetiva informação, concedendo-lhe um prazo 

de 10 dias úteis, para, querendo, por escrito, se pronunciar sobre o 

presente sentido de decisão. ---------------------------------------- 

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

Chaves, 3 de março de 2021 ------------------------------------------ 

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. -------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.03.07. -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 
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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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.03.09.    ------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.18. LEGALIZAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR – LUGAR DO CRUZEIRO – SANTA 

LEOCÁDIA – JORGE FERNANDO FERREIRA REIS – PROCESSO Nº 551/98 – 

INFORMAÇÃO Nº 698/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA MARIA JOÃO CHAVES, DATADA 

DE 2021.04.19. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

1.1. Pretensão ----------------------------------------------------- 
Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o n.º 

1733/20 referente ao processo n.º 551/98, o Sr. Jorge Fernando Ferreira 

Reis  solicita  nos termos do disposto no artigo 9º e 102º-A do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação( doravante designado por RJUE) 

e  artigo 73.ºC do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação 

(de seguida designado por RMUE), a  legalização  da obra referente à 

alteração/ampliação   de  uma moradia unifamiliar, situada no lugar 

do Cruzeiro , Santa Leucádia. --------------------------------------- 

1.2. Antecedentes -------------------------------------------------- 
Por alvará de licença nº518/99 foi licenciada a obra de um imóvel 

destinado a habitação com a área de 130m2 de r/c e andar. ---------- 

2. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------ 

2.1. - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ----------- 
O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 

artigo 102.º- A do RJUE. -------------------------------------------- 

2.2. - Nos Regulamentos Municipais --------------------------------- 
O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.ºC -Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas do Regulamento n.º732/2015  

o qual procedeu à Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação. Refira-se que por este articulado, nomeadamente o 

disposto no seu nº3 a legalização de operação urbanística de edificação 

será titulada por alvará de utilização, no qual deverá constar menção 

expressa que o edifício a que respeita foi objeto de legalização. --- 

2.3.  - Nos instrumentos de Gestão Territorial --------------------- 
Tendo em conta a demarcação constante nas plantas de localização à 

escala 1/10.000, apresentadas pelo interessado e de acordo com as 

plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal, constata-se que o 

prédio a que se reporta o pedido em análise insere-se em espaço de 

classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros 

Aglomerados. -------------------------------------------------------  

3. ANÁLISE -------------------------------------------------------  

3.1. Análise da Instrução do pedido -------------------------------- 
O processo encontra-se instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e n.º 16  do ponto III, da Portaria 113/2015, 

de 22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A do RJUE, por 

se tratar de uma legalização com exceção da certidão do registo predial 

no refente à correção da área do prédio.  --------------------------- 
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3.2. Características gerais da pretensão/Analise do pedido ---------  
Por analise do processo ora apresentado verificam-se que as alterações 

mais evidentes em relação ao licenciado (LO 518/99) encontram-se 

resumidas no seguinte quadro: --------------------------------------- 

 
As alterações objeto de legalização enquadram-se ainda na alínea a) 

do nº2 do artigo 19 do regulamento do PDM. -------------------------- 

3.3. Análise face às vistorias prévias previstas nos termos do artigo 
73º-C do RMUE ------------------------------------------------------- 

O procedimento de legalização foi procedido de vistoria prévia em 

conformidade com o disposto no nº6 do artigo 73º-C do RMUE. que tem 

como objetivo apurar o estado geral de conservação da edificação, bem 

como a sua inserção urbana, de acordo com a avaliação material que, 

sobre a matéria, possa ser, objetivamente, realizada, no âmbito de tal 

diligência, validando todos os elementos probatórios que acompanham 

instrutóriamente o procedimento de legalização. --------------------- 

Na conclusão praticada no auto de vistoria nº2/2021 a comissão 

considerou que deveriam ser executadas obras de correção referente a 

ventilações em sanitárias e sugerida colocação de um tapa vistas em 

terraço confrontante com vizinho. ------------------------------ 

Por requerimento nº852/21 o requerente fez prova de ter executado as 

obras de correção previstas no auto. -------------------------------- 

4. CONCLUSÃO ----------------------------------------------------- 

Face ao anteriormente citado verifica-se que: ---------------------- 

4.1. A pretensão do requerente encontra-se devidamente instruída. -- 
4.2.  O projeto apresentado cumpre as condições definidas no Plano 
diretor municipal, RMUE, RGEU, e demais legislação urbanística em 

vigor. 

4.3. Foram executados os trabalhos enunciados no auto de vistoria 
acima citado. ------------------------------------------------------- 

5. PROPOSTA DE DECISÂO ------------------------------------------ 

5.1. Atendendo a todo o supracitado no ponto 3 da presente informação 
e conclusão descrita no ponto 4, sou a propor o deferimento do pedido 

de legalização da operação urbanística correspondente a ampliação de 

imóvel pré-existente. ----------------------------------------------- 

5.2. 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 
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assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ----------------------------------- 

5.3. 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.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(digo averbamento ), instruído de acordo 

com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. Refira-

se ainda que a emissão do titulo-autorização de utilização com menção 

expressa que a edificação do anexo foi sujeita ao procedimento de 

legalização ficará ainda condicionada ao pagamento das correspondentes 

taxas municipais. --------------------------------------------------- 

Nos termos do artigo nº117 do RJUE e em conformidade com o Regulamento 

de liquidação e cobrança de taxas municipais devidas pela realização 

de operações urbanísticas para o concelho de Chaves foi calculado, o 

seu valor em 561.20€ de acordo com mapa de medição em anexo: -------- 

Anexo: Cálculo do valor das taxas municipais ----------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas-(TA) ---------------------------- 

 

 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    
Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)    
Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação    
n.º 17 

Emissão de aditamento ao alvará) 
 

 
39,95 € 

n.º 18 No caso do aditamento gerar aumento de área bruta de 

construção, acresce por cada m2 adicional 94,33 3,30€ 311,29 € 

 TOTAL    
351,24 € 

- Cálculo das taxas infraestruturas-(TI) ---------------------------- 

 

5 Taxa de infraestruturas urbanísticas (T)     

QUADRO II      
 

 s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem     

- Granito (calçada a cubos) 1 0.20 0.20  

Passeios     

- Lancil (Betão) 1 0.18 0.18  

- Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 1 0.17 0.17  

- Pavimento (Mosaico) 0 0.26 0.00  

REDE DE ÁGUA 1 0.23 0.23  

REDE DE ESGOTOS 1 0.33 0.33   

C - Custo das obras existentes na via pública   1.11    

A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   94.33 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 = 104.71  € 

 

- Cálculo das taxas de autorização de utilização TAU -------------- 

 

  Autorização de utilização Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       



                                                                F. 65 

                                                                  _____________________ 

 

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 72.º Autorização de Utilização       

n.º 1 Concessão de autorização de utilização (taxa geral) 1 29,00 € 29,00 € 

n.º 6 Para habitação, por fogo, acresce ao valor referido no 

número 1  
1 11.10 € 11.10 € 

  TOTAL      40.10 € 

     

 - Cálculo das taxas de vistorias TV    

  Vistorias -artigo 75º Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 75º Vistoria para efeito de autorização       

n.º 1 Taxa geral para a realização de vistoria 1 52,95 € 52,95 € 

n.º 2 Acresce ao valor em 1 por cada unidade de 

ocupação   
     

2aº) Habitação unifamiliar 1 12.20 € 12.20 € 

  TOTAL      65.15 € 

Valor total das taxas 

taxas administrativas-TA 351.24€  

taxas de infraestruturas-TI 104.71€   

taxas de autorização de utilização TAU         40.10 €   

Taxas de vistoria-TV 65.15€  

TOTAL ------------------------------------------------   561.20€ ---- 

A consideração superior --------------------------------------------- 

Chaves,19 de abril de 2021 ------------------------------------------ 

A técnica Superior, Engenheira Maria João Chaves. ------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.21. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.21.    ------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.19 PEDIDO DE ISENÇÃO REDUÇÃO DE TAXAS – LUGAR DO PRADO – SANTO 

ESTEVÃO - - CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE SANTO ESTEVÃO – PROCESSO Nº 

510/08 – INFORMAÇÃO Nº 702/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA DA SENHORA ENGENHEIRA CONCEIÇÃO 

MARTINS, DATADA DE 2021.04.20. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão ------------------------------------------------------- 

A pretensão incide sobre um pedido de Isenção de Taxas aplicadas ao 

processo n.º 510/08, sito no Lugar do Prado em Santo Estevão, e 

referente ao Centro de Bem Estar Social de Santo Estevão. ----------- 

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

O Centro de Bem Estar Social de Santo Estevão, possui alvará de licença 

de obras n.º 169/10, e referente a uma edificação composta por 3 pisos, 
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com área bruta de construção de 952,45 m2, sendo o prazo de execução 

até 27/10/2011. ---------------------------------------------------- 

Posteriormente através do requerimento n.º 2536/11 solicitou a 1.ª 

prorrogação do alvará de licença de obras n.º 169/10, tendo sido 

deferido por despacho exarado a 04/11/2011, sendo prazo de execução 

valido até 16/07/2012. --------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 2457/20, a proponente apresentou projeto 

de alterações consubstanciado na alteração da fachada e alterações a 

nível de interiores, em virtude das alterações da legislação em vigor 

para este tipo de unidades. Esta alteração foi aprovada em reunião do 

executivo municipal a 23/11/2020. ----------------------------------- 

III – Análise processual -------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 2491/20, referente ao processo n.º 510/08, 

a “O Centro de Bem Estar Social de Santo Estevão”, na qualidade de 

proprietária, solicita, isenção do pagamento das taxas de 

infraestruturas e administrativas, relativas ao solicitado no 

requerimento n.º 2457/20. ------------------------------------------ 

Considerando o disposto no n.º 3.1, do art.º 19, do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações 

Urbanísticas, em vigor no Concelho de Chaves, prevê a isenção da 

liquidação de taxas de infraestruturas urbanísticas relativamente a 

todas as obras de edificação ou loteamentos promovidos por pessoas 

coletivas de direito público ou de utilidade pública, cooperativas, 

associações religiosas, culturais, desportivas, recreativas ou 

profissionais de direito privado sem fins lucrativos, desde que as 

mesmas se destinem à realização dos correspondentes fins estatutários; 

Considerando que ao abrigo do disposto no art.º 20, do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização de operações 

urbanísticas, a Assembleia Municipal, em sede de sua sessão ordinária 

realizada no dia 30 de Junho de 2010, tomou deliberação no sentido de 

isentar do pagamento de taxas administrativas devidas pelas operações 

urbanísticas promovidas pelas pessoas coletivas de direito público ou 

de utilidade pública, instituições de solidariedade social, 

cooperativas, associações religiosas, culturais, desportivas, 

recreativas ou profissionais de direito privado sem fins lucrativos, 

desde que: --------------------------------------------------------- 

Tais operações se destinem à realização dos correspondentes fins 

estatutários e o pedido de isenção seja formalizado pela entidade 

interessada à Câmara Municipal, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, acompanhado dos documentos comprovativos da natureza 

jurídica das entidades requerentes, bem como da sua finalidade 

estatutária, bem como, com certidões comprovativas da situação 

contributiva, emitidas, pelos serviços de finanças de Chaves e pela 

Segurança Social; -------------------------------------------------- 

Considerando que a requerente apresenta: ---------------------------- 

► Declaração da situação contributiva, emitidas, pelos serviços de 

finanças de Chaves; -------------------------------------------------  

►Declaração emitida pela Segurança Social e valida por 4 meses a partir 

da data de emissão (valida até 19/02); ----------------------------- 

►Comprovativos dos estatutos da Associação do Centro de Bem Estar 

Social de Santo Estevão. ------------------------------------------- 

Considerando que no requerimento n.º 2491/20 a 13/11/2020, é 

apresentada a declaração emitida pela segurança social, encontrando-

se esta valida, e não tendo sido informado por estes serviços em tempo 

oportuno, julga-se salvo melhor opinião, que não deverá ser imputada 

ao requerente a sua caducidade. ------------------------------------ 
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Através do requerimento n.º 2516/20, referente ao processo n.º 510/08, 

a “O Centro de Bem Estar Social de Santo Estevão”, vem informar que 

solicitou os pareceres às entidades SNS, ANPC e IGFSS. ------------- 

IV – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de facto e de 

direito, julgo, salvo melhor opinião, que a decisão deverá ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa de: ------------------------------------------------- 

4.1- Propor que seja adotada a deliberação no sentido da aprovação da 

isenção de taxas solicitada nos termos requeridos no requerimento 

n.º2491/20. --------------------------------------------------------   

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

Chaves, 20 de abril de 2021 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Conceição Martins ------------------- 

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

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

Edifício de “Prestação de serviços”: -------------------------------- 

- Área bruta de construção = 2.239,02 m2 (aumento de 1.238,90 m2); --- 

- Número de pisos acima. c.s. = 2; ---------------------------------- 

- Capacidade= 25 utentes em “Lar Residencial (LR)” e 30 em “Serviço 

de Apoio Domiciliário (SAD)”; --------------------------------------- 

- Volumetria = 8.908,45 m3 (aumento de 4.707,95 m3); ----------------- 

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

Relativamente ao cálculo das infraestruras urbanísticas, como não há 

aumento de área de construção, não existe cálculo. ------------------ 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas  -------------------------------- 

 
  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 17 Emissão de aditamento ao alvará     39,95 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês  24 12,20 € 292,80 € 

    n.º14 Alteração das fachadas dos edifícios licenciados 

com a abertura, ampliação, ou fechamento de vãos de 

e janelas portas ou janelas por m2, acresce ao valor 

referido em 1., por m2 

20,10    5,55 € 111,56 € 

  TOTAL      447,31 € 

Chaves, 27 de abril de 2021 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Conceição Martins. ------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.21. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.21.    ------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.20. PEDIDO DE ISENÇÃO REDUÇÃO DE TAXAS – VILA VERDE DA RAIA – 

ASSOCIAÇÃO LAR SENHOR DOS MILAGRES DE VILA VERDE DA RAIA – PROCESSO 

113/09 – INFORMAÇÃO Nº 694/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA CONCEIÇÃO 

MARTINS, DATADA DE 2021.04.19. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão ------------------------------------------------------- 

A pretensão incide sobre um pedido de Isenção de Taxas aplicadas ao 

processo n.º 113/09, sito no Lugar de Vila Verde Raia, e referente à 

Associação Lar Senhor dos Milagres. --------------------------------- 

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

A Associação Lar Senhor dos Milagres de Vila Verde da Raia, possui 

alvará de licença de obras n.º 117/10, e referente a uma edificação 

composta por 2 pisos, com área bruta de construção de 2 323,20 m2, 

sendo o prazo de execução até 04/08/2014. --------------------------- 

Posteriormente através do requerimento n.º 1325/14 solicitou a 1.ª 

prorrogação do alvará de licença de obras n.º 117/14, tendo sido 

deferido por despacho exarado a 18/08/2014, sendo prazo de execução 

valido até 25/08/2016. ---------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 1527/16 solicitou 2.ª prorrogação do 

alvará de licença de obras n.º 117/14, tendo sido deferido por despacho 

exarado a 28/09/2016, sendo prazo de execução valido até 25/08/2017.  

Através do requerimento n.º 1464/17 solicitou 3.ª prorrogação do 

alvará de licença de obras n.º 117/14, tendo sido indeferido por 

despacho exarado a 07/09/2017. -------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 2493/20, a proponente apresenta projeto 

de alterações consubstanciado: -------------------------------------- 

1- Alteração da fachada e alterações a nível de interiores, em virtude 

das alterações da legislação em vigor para este tipo de unidades. --- 

2- Capacidade para 45 utentes para Estrutura Residencial para Idosos 

(ERPI), com 20 quartos duplos e 5 individuais. ---------------------- 

3- Capacidade de 30 utentes para Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), 

garantido todo o apoio nas refeições e tratamento de roupa. -------- 

Esta alteração foi aprovada em reunião do executivo municipal a 

23/11/2020. -------------------------------------------------------- 

III – Análise processual -------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 2527/20, referente ao processo n.º 113/09, 

a “A Associação Lar Senhor dos Milagres de Vila Verde da Raia”, na 

qualidade de proprietária, solicita, isenção do pagamento das taxas 

de infraestruturas e administrativas, relativas ao solicitado no 

requerimento n.º 2493/20. ------------------------------------------- 

Considerando o disposto no n.º 3.1, do art.º 19, do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações 

Urbanísticas, em vigor no Concelho de Chaves, prevê a isenção da 

liquidação de taxas de infraestruturas urbanísticas relativamente a 

todas as obras de edificação ou loteamentos promovidos por pessoas 

coletivas de direito público ou de utilidade pública, cooperativas, 

associações religiosas, culturais, desportivas, recreativas ou 

profissionais de direito privado sem fins lucrativos, desde que as 

mesmas se destinem à realização dos correspondentes fins estatutários; 

Considerando que ao abrigo do disposto no art.º 20, do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização de operações 

urbanísticas, a Assembleia Municipal, em sede de sua sessão ordinária 

realizada no dia 30 de Junho de 2010, tomou deliberação no sentido de 
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isentar do pagamento de taxas administrativas devidas pelas operações 

urbanísticas promovidas pelas pessoas coletivas de direito público ou 

de utilidade pública, instituições de solidariedade social, 

cooperativas, associações religiosas, culturais, desportivas, 

recreativas ou profissionais de direito privado sem fins lucrativos, 

desde que: ----------------------------------------------------------

-Tais operações se destinem à realização dos correspondentes fins 

estatutários e o pedido de isenção seja formalizado pela entidade 

interessada à Câmara Municipal, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, acompanhado dos documentos comprovativos da natureza 

jurídica das entidades requerentes, bem como da sua finalidade 

estatutária, bem como, com certidões comprovativas da situação 

contributiva, emitidas, pelos serviços de finanças de Chaves e pela 

Segurança Social; --------------------------------------------------- 

Considerando que a requerente apresenta: ---------------------------- 

► Declaração da situação contributiva, emitidas, pelos serviços de 

finanças de Chaves; ------------------------------------------------- 

►Declaração emitida pela Segurança Social e valida por 4 meses a partir 

da data de emissão (valida até 16/03); ------------------------------ 

►Comprovativos dos estatutos da Associação Lar Senhor dos Milagres de 

Vila Verde da Raia. ------------------------------------------------- 

Considerando que no requerimento n.º 2527/20 a 18/11/2020, é 

apresentada a declaração emitida pela segurança social, encontrando-

se esta valida, e não tendo sido informado por estes serviços em tempo 

oportuno, julga-se salvo melhor opinião, que não deverá ser imputada 

ao requerente a sua caducidade. ------------------------------------- 

IV – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de facto e de 

direito, julgo, salvo melhor opinião, que a decisão deverá ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa de: -------------------------------------------------- 

4.1- Propor que seja adotada a deliberação no sentido da aprovação da 

isenção de taxas solicitada nos termos requeridos no requerimento 

n.º2527/20. -------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 19 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Conceição Martins. ------------------- 

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

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

Edifício de “Prestação de serviços”: -------------------------------- 

- Área bruta de construção = 952,45 m2 (não havendo qualquer aumento 

de área); ----------------------------------------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 2; ---------------------------------- 

- Capacidade= 16 utentes em “Lar Residencial (LR)” ------------------  

- Volumetria =2 168,40 m3 (não havendo qualquer aumento de volume de 

construção); ------------------------------------------------------- 

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

Relativamente ao cálculo das infraestruras urbanísticas, como não há 

aumento de área de construção, não existe cálculo. ------------------ 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 
  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       
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Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 17 Emissão de aditamento ao alvará     39,95 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês  24 12,20€ 292,80 € 

    n.º14 Alteração das fachadas dos edifícios licenciados com 

a abertura, ampliação, ou fechamento de vãos de e 

janelas portas ou janelas por m2, acresce ao valor 

referido em 1., por m2 

7.70 
       

5,55€ 
42,74€ 

  TOTAL      375,49 € 

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

Chaves, 27 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Conceição Martins. ------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.21. --------------------------------------------------------  

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.21.    ------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.21. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DESTINADO A 

INDÚSTRIA – LUGAR DA GINGEIRA – LAMADARCOS – BRUCK BAR, UNIPESSOAL LDA 

– PROCESSO Nº 129/21 – INFORMAÇÃO Nº 723/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 2021.04.22. -------------------------- 

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 371/21 e 728/21, referente ao processo 

n.º 129/21, a firma, Bruck Bar – Unipessoal, Lda, na qualidade de 

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

urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização das obras 

de construção21 de um edifício destinado a comércio e/ou serviços e de 

um anexo de apoio, sito, no lugar da Gingeira – Lamadarcos, freguesia 

de Lamadarcos no concelho de Chaves. -------------------------------- 

1.2- De acordo com a Caderneta Predial Rústica, o prédio rústico tem 

a área total 5.550,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 2741 ARV, 

da freguesia de Lamadarcos. ----------------------------------------- 

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

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

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

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Caderneta Predial Rústica; --------------------------------------- 

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

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

                                                           
21 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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- Planta de localização à escala 152. 000; -------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10 000; ---------- 

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

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 

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

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

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

- Quadro de áreas; ------------------------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------- 

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

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

- Planta de localização desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 1000; -------------------------------------------------- 

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

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

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

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

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

- Termo de responsabilidade da verificação acústica;    -------------  

- Termo de responsabilidade de isenção do projeto térmico; ---------- 

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

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; --- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- 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 de construção de um edifício destinado a comércio e/ou 

serviços. ---------------------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ----------------------- 

4.2.1- De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 34B, a parcela de terreno está inserida, em espaço de 

classe 4 – espaço agrícola e florestal, na categoria 4.3 – espaço 

agroflorestais e na subcategoria 4.3.A – espaços agroflorestais 

comuns. ------------------------------------------------------------ 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ---------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. -------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização da construção de um edifício 

destinado a arrumos e de um anexo de apoio. Ambas as edificações foram 

levadas a efeito sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio. ------------------------------------------------------------ 
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 5.2- Para além, da legalização das obras executadas sem controlo prévio 

é proposta uma intervenção na edificação principal, por forma a ampliar 

o imóvel para lhe conferir condições funcionais, para o novo uso 

pretendido - comércio e /ou serviços. O anexo de apoio não é objeto 

de qualquer intervenção. -------------------------------------------- 

5.3 - O edifício principal e anexo, com a área bruta de construção de 

147,30 m2, que se pretende legalizar as obras de construção 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. ----------------------------- 

5.4- Poderá, no entanto ser realizada, posteriormente, uma vistoria 

ao imóvel e antes, da emissão do alvará de autorização de utilização 

do imóvel, ou seja, depois de a requerente ter levado a efeito, as 

obras de correção e /ou adaptações propostas no presente projeto de 

legalização e caso a câmara municipal, delibere deferir o pedido de 

legalização das obras levadas a efeito sem controlo prévio, por parte 

da administração. --------------------------------------------------- 

5.5- O requerente através do requerimento n.º 728/21, datado de 25 de 

Março de 2021, junta ao processo, documento escrito, em como se 

compromete a realizar os trabalhos necessários ou assumir os encargos 

inerentes á execução das infraestruturas, necessárias para a execução 

do presente projeto, no estrito cumprimento do artigo 10.º, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicado em Diário 

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

Aviso n.º 5233/2018. ------------------------------------------------ 

5.6- Face ao uso pretendido, destinado a “comércio e/ou serviços”, há 

a referir que, se enquadra no disposto no n.º 1, do artigo 54.º22, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal, onde dispõe que é possível a 

localização de instalações destinadas a atividades de comércio e/ou 

serviços em espaço agroflorestal comum. ----------------------------- 

5.7-De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 58.º23, do Plano Diretor 

Municipal, o índice de construção é nestes casos de 0.25 m2/m2, aplicado 

á área da parcela, ou seja, (área do terreno x índice de construção) 

= 5.550,00 m2 x 0.25 m2/m2 = 1.387,50 m2 (máxima área bruta de construção 

permitida) > 147,30 m2 (área bruta de construção proposta). ---------

5.8- O projeto apresentado, está de acordo com o disposto no n.º 1, 

do artigo 58.º, do P.D.M., onde dispõe que, as componentes edificadas 

referentes a instalações industriais, cumprirão, com as devidas 

adaptações, as regras de edificabilidade estabelecidas no artigo 28.º, 

ou seja: -----------------------------------------------------------  

                                                           
22 Artigo 54º – Instalações para comércio ou serviços --------------- 

1 - É admissível a localização de instalações destinadas 

exclusivamente a atividades comerciais ou de serviços fora dos espaços 

pertencentes à classe 1 – espaços urbanos e urbanizáveis, desde que 

se situem em espaços industriais ou em espaços agro-florestais comuns.  
23 Artigo 58º – Edificabilidade ------------------------------------- 

1 - As componentes edificadas referentes a armazéns de combustíveis 

ou de materiais explosivos ou perigosos, a instalações industriais, a 

armazéns e afins ou a instalações comerciais ou de serviços cumprirão, 

com as devidas adaptações, as regras de edificabilidade estabelecidas 

no artigo 28º relativas à instalação avulsa de unidades industriais, 

salvo no que diz respeito ao Ic, que passa a adotar o valor de 0,25 

m2/m2. -------------------------------------------------------------- 
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5.8.1- A parcela confronta numa extensão mínima de 20 metros com o 

caminho que delimita o espaço; --------------------------------------

5.8.2- Tem uma forma em planta que permite a inscrição de um retângulo 

com as dimensões de 20 m x 30 m, com o seu lado maior sobreposto á 

berma da referida via; ---------------------------------------------- 

5.8.3- Tem como alinhamento da fachada virada á via com que confronta 

a parcela o afastamento estabelecido para o local, o qual é inferior 

a 30 m, mas que poderá ser uma das adaptações referidas no artigo 28, 

pelo facto de, não se tratar de um espaço industrial; --------------- 

5.8.4- Tem um afastamento mínimo de 5 metros às extremas da parcela; 

5.8.5. - No interior da parcela existem espaços destinados ao movimento 

de cargas e descargas e ao estacionamento próprio, com dimensão 

suficiente, para que não seja prejudicada a normal fluência de tráfego 

na via pública. ---------------------------------------------------- 

5.9- Face as dimensões da parcela de terreno, o projeto cumpre o 

especificado na alínea d), do n.º 3, do art.1224, do Plano Diretor 

Municipal, ou seja, o mínimo de 3 lugares de estacionamento no interior 

do lote. ------------------------------------------------------------ 

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

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

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

do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto e dos 

projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados. ------ 

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

7.1- Não há lugar ao cálculo de taxas de infraestruturas urbanísticas, 

pelo facto de a parcela de terreno, não ser servida por qualquer 

infraestrutura. ---------------------------------------------------- 

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

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

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

324,55 euros. ------------------------------------------------------ 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 324,55 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas) do anexo I. --------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que as obras propostas visam conferir 

ao imóvel, melhorias estéticas, funcionais, de isolamento térmico e 

acústico. ---------------------------------------------------------- 

8.2- Constatando-se, que o edifício principal a legalizar, se destina 

a “comércio e/ou serviços”, pelo que o uso da edificação, cumpre o 

                                                           
24 Artigo 12º – Áreas para estacionamento de veículos --------------- 

3 - Sem prejuízo de regras mais exigentes que sejam impostas por 

legislação de carácter geral ou do que o regulamento, planos ou 

projetos mencionados no número anterior venham a instituir, terão de 

garantir-se cumulativamente os seguintes mínimos de lugares de 

estacionamento: ---------------------------------------------------- 

a) Um lugar por cada fogo; ------------------------------------------ 

b) Um lugar por cada 200 m2 de área bruta de construção em moradias 

unifamiliares; ----------------------------------------------------- 

c) Um lugar por cada 120 m2 de área bruta de construção destinada a 

habitação coletiva; ------------------------------------------------- 

d) Um lugar por cada 50 m2 de área bruta de construção destinada a 

comércio ou serviços; ----------------------------------------------- 

e) Um lugar por cada 100 m2 de área bruta de construção destinada a 

indústrias ou armazéns; --------------------------------------------- 
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disposto no n.º 1 do artigo 54.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, ser admissível a localização de 

instalações destinadas exclusivamente a atividades comerciais em 

espaços agroflorestais comuns. -------------------------------------- 

8.3- O projeto apresentado, enquadra-se no disposto no n.º 1 do artigo 

58.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, as componentes edificadas referentes a instalações de comércio 

e/ou serviços cumprirão, com as devidas adaptações, as regras de 

edificabilidade estabelecidas no artigo art.º 28, sem prejuízo do 

cumprimento dos condicionamentos legalmente estipulados para cada 

atividade comercial e de serviços concreta. ------------------------- 

8.4- Considerando, que se trata de uma edificação que se projeta em 

área situada fora do perímetro de construção e dos espaços industriais, 

mas que o requerente, junta ao processo, documento escrito, em como, 

a construção não acarretará para o município qualquer obrigação, 

imediata ou futura, de vir a dotá-lo com infraestruturas urbanísticas 

ou outros serviços que possa prestar, nomeadamente construção ou 

pavimentação de acessos, abastecimento de água, fornecimento de 

energia elétrica, iluminação pública, redes de telecomunicações, redes 

de saneamento e de drenagem de águas pluviais, recolha de lixos e 

outros resíduos sólidos, transportes escolares ou sociais e 

distribuição domiciliária de correio. ------------------------------ 

8.5- Constatando-se, que há necessidade de se realizarem obras de 

correção e/ou adaptação no edifício, objeto de pedido de legalização 

das obras de construção, levadas a efeito, sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio e que é apresentada, uma 

calendarização de trabalhos, necessários, para levar a efeito, as 

obras, que visam dotar o imóvel, de condições de salubridade, para o 

uso pretendido- “comércio e serviços”. ------------------------------ 

8.6- Assim, pelo facto de haver, obras de correção a serem levadas a 

efeito, o titulo a emitir será o alvará de licença especial de 

legalização, conforme previsto no n.º4, do artigo 73.º-C, do RMUE. --

8.7- Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada a 

Certidão da Conservatória do Registo predial, do prédio urbano, com 

área retificada (de acordo com a Certidão das Finanças e levantamento 

topográfico) e uma vez que, tal condicionante é indispensável, para a 

legalização das obras de construção do imóvel, o requerente ficará 

vinculado, a apresentar, a Certidão atrás referida, aquando da 

apresentação, do subsequente pedido, de emissão de alvará de licença 

especial de legalização e caso a câmara, delibere favoravelmente, o 

pedido de legalização, das obras patenteadas no presente projeto. ---

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 
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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 principal, destinada 

a “comércio e/ou serviços” e do anexo de apoio, e face as obras de 

correção a levar a efeito, deverá o interessado, no prazo máximo de 

90 dias, apresentar nestes serviços os elementos constantes do n.º 1, 

do art.º 3, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para que se possa 

emitir o respetivo o alvará de licença especial de legalização, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Apólice de seguro de construção; ---------------------------------- 

-Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro; ------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; -------------------------------------------- 

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; ------------------------------------------------------------- 

- Livro de obra, com menção do termo de abertura; ------------------- 

- Plano de segurança e saúde; --------------------------------------- 

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

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

Áreas (m2): --------------------------------------------------------- 

- Edificação principal, com a área de 97,70 m2 ----------------------------------- 

- Anexo de apoio, com a área de 49,60 m2 -------------------------------------------- 

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

- Cálculo das taxas administrativas -------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------ 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

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

comunicação prévia (taxa geral) 
  

  
66,80 € 

n.º 4 
Para comércio, serviços, acresce ao valor referido em 

1., por unidade de ocupação 
      

a)  Até 300 m2 de área bruta de construção 1 111,35 € 111,35 € 

b)  De 301 m2 a 2000 m2 de área bruta de construção 0 222,60 € 0,00 € 

c)  Superior a 2000 m2 de área bruta de construção 0 556,55 € 0,00 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 12 12,20 € 146,40 € 

  TOTAL      324,55 € 

TOTAL A LIQUIDAR ----------------------------------------£ 324,55 € 

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

Chaves, 22 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ----------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.22. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.23.    ------------------------------

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

 

 

3.22. PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO – QUINTA DA 

CRUZ – VILA NOVA DE VEIGA – SÃO PEDRO DE AGOSTÉM – LILIANA DA COSTA 

CARVALHO – PROCESSO Nº 846/20 – INFORMAÇÃO Nº 670/SCOU/2021 DA SENHORA 

ARQUITETA SUSANA GOMES FERNANDES, DATADA DE 2021.04.15. ------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

A Sr.ª Liliana da Costa Carvalho, através do requerimento nº 2325/20 

e pelo requerimento nº 487/21, referente ao processo nº 846/20, na 

qualidade de proprietária, vem solicitar pedido de licenciamento de 

uma operação de loteamento, num prédio localizado no lugar de Quinta 

da Cruz, em Vila Nova de Veiga, na freguesia de São Pedro de Agostem. 

7. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 

7.1. A acompanhar os requerimentos são entregues os seguintes 

elementos: --------------------------------------------------------- 

a) Cd; ------------------------------------------------------------ 

b) Certidão da conservatória do registo predial (CCRP)- 36/19850709 

(propriedade da requerente, matriz nº 6764, com área de 45.603 m2); - 

c) Levantamento topográfico, acompanhado de declaração do autor e 

cópia de cartão da associação nacional de topógrafos (Avelino Valério 

Moutinho); --------------------------------------------------------- 

d) Fichas estatísticas do INE; ------------------------------------ 

e) Declaração de conformidade entre formato (Arq. José Ricardo de 

Sousa Fernandes); --------------------------------------------------- 

f) Termo de responsabilidade do coordenador de projeto e do autor do 

projeto de arquitetura, acompanhado de declaração da ordem dos 

arquitetos e declaração de seguro de responsabilidade civil 

profissional (Arq. José Ricardo de Sousa Fernandes); ---------------- 

g) Memória descritiva e justificativa da operação de loteamento; -- 

h) Peças desenhadas: ---------------------------------------------- 

1) Planta de localização e enquadramento; ------------------------- 

2) Planta de ordenamento e condicionantes do PDM; ----------------- 

3) Levantamento topográfico; -------------------------------------- 

4) Planta síntese alvará de loteamento; --------------------------- 

5) Planta de cedências; ------------------------------------------- 

6) Perfis; -------------------------------------------------------- 

7) Planta de acessibilidades; ------------------------------------- 

8) Fichas de lotes; ----------------------------------------------- 

i) Relatório de recolha de dados acústicos acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor (Eng.º Pedro Miguel Guedes Pinto); -------- 

j) Planta dos traçados prévios: ----------------------------------- 

1) Rede de abastecimento de água; --------------------------------- 

2) Rede de saneamento residual; ----------------------------------- 

3) Iluminação pública; -------------------------------------------- 

4) Gás. ----------------------------------------------------------- 

8. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

8.1. Para o prédio em questão, processo nº 998/19 pelo pedido de 
informação prévia, objeto de decisão desfavorável. ------------------ 
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8.2. Pelo requerimento nº 487/21 foram colmatadas pequenas 

incongruências detetadas no requerimento inicial relativamente aos 

valores constantes do quadro sinóptico e no destino de uma das áreas 

de cedência. ------------------------------------------------------- 

9. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO    ------------------------------------ 

9.1. Nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT): ----------------- 
a) Segundo a planta de ordenamento do PDM de Chaves, o prédio em 

questão abrange as seguintes classes de espaços: -------------------- 

9.1.a.1. Classe 1- Espaços urbanos e urbanizáveis, da categoria 1.3 

– Outros aglomerados; ----------------------------------------------- 

9.1.a.2. Classe 4 – Espaços agrícolas e florestais, da Categoria 4.3 

– espaços agro-florestais, da SubCategoria 4.3A – espaços 

agroflorestais comuns; ---------------------------------------------- 

9.1.a.3. Classe 4 – Espaços agrícolas e florestais, da Categoria 4.2 

– espaços agrícolas, da SubCategoria 4.2A – espaços agrícolas 

defendidos (RAN). 

b) De referir ainda que, sobre espaço da Classe 4 – Espaços agrícolas 

e florestais, da Categoria 4.3 – espaços agro-florestais, da 

SubCategoria 4.3A – espaços agroflorestais comuns a confrontar com o 

caminho público a norte, Rua campo Redondo, está demarcada área a que 

refere o nº 5, do artigo 37º do regulamento do PDM (habitações em área 

peri-rural); ------------------------------------------------------- 

c) De acordo com a planta de condicionantes do mesmo IGT, impendem 

sobre o prédio as seguintes servidões e restrições de utilidade 

pública: ----------------------------------------------------------- 

9.1.c.1. Rede viária - Estrada Nacional nº 2; --------------------- 

9.1.c.2. Reserva agrícola nacional. ------------------------------- 

d) Apesar de não estar demarcada na planta de condicionantes foi 

assinalada a passagem de linha de média tensão sobre o prédio da 

requerente. -------------------------------------------------------- 

9.2. No regime jurídico: ------------------------------------------- 
a) O processo apresentado é referente a uma licença de uma operação 

de loteamento com obras de urbanização, de acordo com alínea a), do 

nº 2, do artigo 4º, do Regime de Jurídico de Urbanização e Edificação 

(RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e subsequentes 

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

10. DESCRIÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------- 

10.1. O prédio em questão com uma área total de 45.603,00 m2, é 

delimitado a nascente pela Estrada Nacional nº 2, a norte pela rua 

Bairro do Campo Redondo e nas restantes confrontações por 

particulares. ------------------------------------------------------ 

10.2. Sobre uma parcela com 9.194,88 m2 de área do prédio da requerente 
confrontando com a rua do Bairro do Campo Redondo, pretende incidir 

uma operação de loteamento, prevendo: ------------------------------- 

a) 14 lotes destinados a habitações unifamiliares isoladas com dois 

pisos acima da cota de soleira e uma abaixo da cota de soleira, 

totalizando 7.461,15 m2 de área de lotes e 5.040,00 m2 de área bruta 

de construção; ------------------------------------------------------ 

b) Áreas de cedências totalizando 1.733,73 m2, que consistem no 

reperfilamento da rua do Campo Redondo de forma a prever espaços para 

estacionamento, passeios e arborização e uma área de cedência para 

espaço verde e de utilização coletiva entre os lotes e a EN2: ------- 

10.2.b.1. Área de cedências para infraestruturas viárias- 1.454,75 m2 

10.2.b.2. Área de cedências para espaços verdes e de utilização 

coletiva – 278,98 m2. ----------------------------------------------- 

10.3. A restante parcela com 36.408,12 m2 inserida em solo da classe 4 
estará excluída da operação de loteamento. -------------------------- 
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11. ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------------------- 

11.1. O pedido em questão configura uma operação de loteamento com 
obras de urbanização, a presente informação visa analisar a operação 

de loteamento. ------------------------------------------------------ 

11.2. Finalidade prevista para os lotes: ---------------------------- 
a) A habitação unifamiliar é um dos usos admissíveis para a classe 

de solo da categoria 1.3 – outros aglomerados, em que se insere a 

parcela em questão destinado primordialmente à localização com fins 

residenciais, comerciais e de serviços, como descrito no artigo 15º 

do regulamento do PDM. ---------------------------------------------- 

Edificabilidade prevista: ------------------------------------------- 

b) Os artigos 19º e 20º do regulamento do PDM definem os parâmetros 

urbanísticos de edificabilidade a aplicar às operações de loteamento 

urbano; ------------------------------------------------------------ 

c) Assim, considerando a frente de rua em que se insere a pretensão 

e os valores estabelecidos na alínea iii), do a), do nº 2, do artigo 

20º, para a categoria de solo 1.3 – outros aglomerados - Índice de 

construção ≤ 0,8 m2/m2, a cércea máxima ≤ 7,5 m e o nº de pisos ≤ 2; 

d) A proposta em análise propõe um índice de construção médio de 

0,55 m2/m2, a cércea das construções 7,2 m e o número de pisos acima 

da cota de soleira de 2; -------------------------------------------- 

e) Nesse pressuposto, não se vê incompatibilidades com o disposto 

no regulamento do PDM relativamente à edificabilidade proposta; ----- 

f) Ressalva-se ainda que os valores referidos para a área de 

implantação, área de construção e número de pisos são tidos como 

máximos. ----------------------------------------------------------- 

11.3. Lugares de estacionamento: ------------------------------------ 
a) A proposta prevê 3 lugares de estacionamento no interior de cada 

lote, respondendo ao que o artigo 12º do regulamento do PDM, prevê 

para a edificabilidade máxima e o uso de habitação unifamiliar em 

questão; ----------------------------------------------------------- 

b) São previstos ainda lugares de estacionamento públicos ao longo 

do arruamento, dando assim resposta ao artigo 39º do RMUE. ---------- 

11.4. Instrução do pedido: ------------------------------------------ 
a) O pedido encontra-se instruído de acordo com o ponto 13, do anexo 

I, da portaria nº 113/2015 de 22 de abril, e ponto 13º do RMUE. ----- 

11.5. Pareceres externos: ------------------------------------------- 
Atendendo às condicionantes demarcadas sobre a parcela de terreno em 

que se pretende incidir a operação de loteamento foi promovida a 

consulta à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

(CCDR-N) para obtenção dos pareceres, aprovações ou autorizações, em 

razão da localização, no âmbito do artigo 13º-A do RJUE, pelo portal 

autárquico SIRJUE, sugerindo-se o englobamento das seguintes 

entidades: --------------------------------------------------------- 

11.5.a.1.  Infraestruturas de Portugal, S.A (IP), em razão da Estrada 

Nacional nº 2, de acordo com o D.L. nº 34/2015, de 27 de abril; ----- 

11.5.a.2. EDP, distribuição, em razão da linha de média tensão que 

atravessa o terreno do requerente; ---------------------------------- 

b) Pelo requerimento no portal do SIRJUE nº CHV2020/00266, a CCDR-

N remeteu o ofício com a referência nº OF_DPGU_MXB_13848/2020, 

englobando os pareceres das entidades acima mencionadas, com decisão 

global favorável condicionada, que se anexa à presente informação para 

conhecimento e cumprimento integral por parte da requerente; -------- 

c) Do mencionado parecer da CCDR-N, realça-se a necessidade da 

promotora do loteamento promover as seguintes diligências: ---------- 
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11.5.c.1. A IP, refere que deverá proceder à 

regularização/licenciamento do acesso estabelecido à EN2 através de 

caminho público; ---------------------------------------------------- 

11.5.c.2. A EDP refere que as construções previstas para os lotes nº 

13 e nº 14, não respeitam as distâncias regulamentares à referida 

linha, devendo a requerente solicitar a necessária modificação da 

linha. ------------------------------------------------------------- 

11.6. Pareceres internos: ------------------------------------------- 
a) Para análise dos traçados prévios das infraestruturas 

apresentados, sem prejuízo dos respetivos projetos das obras de 

urbanização devidamente certificados por entidades competentes, 

solicitou-se a colaboração das seguintes unidades orgânicas do 

Município: --------------------------------------------------------- 

11.6.a.1. Divisão de Ambiente (DA) – sobre os traçados das redes de 

águas apresentados e condicionalismos aos projetos das obras de 

urbanização e sobre os espaços para recolha de resíduos; ------------ 

11.6.a.2. Divisão de Recursos Operacionais (DRO)– sobre os traçados 

das redes elétricas e de telecomunicações. -------------------------- 

b) A DRO remeteu a informação anexa à presente informação, de que a 

requerente deverá dar cumprimento integral. ------------------------- 

11.7. Áreas para espaços verdes e de utilização coletiva, 

infraestruturas e equipamentos: ------------------------------------- 

a) De acordo com o artigo 43º do RJUE, em articulação com o nº 4, 

do artigo 20º do regulamento do PDM, deveram ser previstos espaços 

destinados a circulação, a espaços verdes e de utilização coletiva 

definidos; --------------------------------------------------------- 

b) Para o uso de habitação, a área a destinar globalmente a esses 

usos deverá ser 0,35 m2/m2 da área bruta de construção. A área afeta 

para espaços verdes e de utilização coletiva deverá ser no mínimo 0,20 

m2/m2 da área calculada na alínea anterior; ------------------------- 

 
c) A proposta em análise propõe ceder para infraestruturas viárias 

e espaços de utilização coletiva a área de 1.733,73 m2, dos quais 

278,73 m2 para espaços verdes e de utilização coletiva. ------------- 

11.8. Áreas de cedência: -------------------------------------------- 
a) O artigo 44º do RJUE, em articulação com o artigo 21º do 

regulamento do PDM, prevê ainda que devera ser cedida ou em alternativa 

compensadas as áreas aí especificadas; ------------------------------ 

b) A área global máxima exigível para a integração no domínio 

público, será de 40% da área total do terreno objeto da operação de 

loteamento, alínea a), do nº 2, do referido artigo 21º do PDM; ------ 

c) Refere ainda a alínea b), do nº 2, do artigo 21º, que para o fim 

de equipamento público deverá ser cedido a percentagem de 25% da área 

bruta de construção; ------------------------------------------------ 

Área do terreno 9 194,88 m2

habitação, comércio e serviços 5 040,00 m2

industria 0,00 m2

regulamento do PDM

artigo 20.º

4)

0,35 m2/m2 da área bruta de construção habitação, comércio e serviços 1 764,00 m2

0,25 m2/m2 da área bruta de construção industria 0,00 m2

0,20 m2/m2 da área bruta de construção habitação, comércio e serviços 352,80 m2

0,15 m2/m2 da área bruta de construção industria 0,00 m2

Área bruta de construção para IC

Área destinadas a Área a prever

a)

Dimensionamento das áreas destinadas a espaços de 

circulação - rede viária, estacionamento e percursos 

pedonais - a espaços verdes e de utilização coletiva e a 

equipamentos públicos

b)
Da área calculada no alinea anterior, para espaços verdes 

e de utilização coletiva
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d) Na alínea b) do mesmo artigo, a área a ceder para espaços 

públicos, como 15% da área global do terreno objeto da operação de 

loteamento; -------------------------------------------------------- 

a) O quadro seguinte transcreve a aplicação destes parâmetros à 

operação urbanística em concreto: ----------------------------------- 

 
b) Com a proposta em análise verifica-se que é proposto ceder para 

reperfilamento do arruamento de acesso e ainda um espaço junto à EN2. 

No entanto, não é previsto ceder área para equipamento público. ----- 

c) Relativamente à área para equipamento público, salvo melhor 

opinião, não está previsto para esta localização em instrumento de 

gestão territorial e previsional. O nº 4, do artigo 28º do RMUE prevê 

ainda a possibilidade de afetação para um só fim caso o Município 

assim o entenda por razões de ordenamento do território. Face ao 

exposto, coloca-se à consideração superior aceitar a não previsão de 

área de cedência para o fim de equipamento público. ----------------- 

d) Tendo em conta a proposta de área de cedência, verifica-se um 

défice de 1.944,22 m2 relativamente aos valores referidos no artigo 

21º do regulamento do PDM; ------------------------------------------ 

11.9. Compensações: ------------------------------------------------- 
a) Caso não haja lugar a cedências, ou sejam insuficientes, deverá 

o Município ser compensado de acordo com a fórmula expressa nos artigos 

26º a 31º do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas 

devidas pela realização de operações urbanísticas, Regulamento nº 

314/2010, de 31 de março, DR 2ª série nº 63: ------------------------ 

C = LK × A (m2) × V   ----------------------------------------------- 

2 ------------------------------------------------------------------ 

Em que: ------------------------------------------------------------- 

C = Valor da Compensação devida ao Município; ----------------------- 

L = Fator de localização (determinado face à área urbana do Concelho 

de Chaves); --------------------------------------------------------- 

K = Coeficiente urbanístico do loteamento, de acordo com o disposto 

nos n.os 6 e 7, do artigo 26.º, do Código das Expropriações; -------- 

A = Valor em metros quadrados da área não cedida; ------------------- 

V = Valor do preço por metro quadrado de construção, definido pela 

Portaria que fixa periodicamente os valores unitários por metro 

quadrado do preço da construção para efeito de cálculo da renda 

condicionada (492,00 € conforme portaria nº289/2020, de 17 de 

dezembro). --------------------------------------------------------- 

b) Assim, atendendo à localização da operação urbanística em “outros 

aglomerados” de acordo com o PDM em vigor, e à área de cedência em 

falta de 1.944,22 m2, deverá o Município ser compensado em 35.870,86€, 

calculado de acordo com a aplicação da referida fórmula: ------------ 

 

Área do terreno a lotear 9 194,88 m2

Área bruta de construção para IC 5 040,00 m2

regulamento 

do PDM

artigo 21.º

nº 2

a)

Área global máxima exigível para integração no dominio publico 

(espaços públicos verdes, de utilização coletiva ou de circulação, e a 

equipamentos públicos ou de utilidade pública

40% da área do terreno 3 677,95 m2

b) Equipamentos públicos ou de utilidade pública 25% da área bruta de construção 1 260,00 m2 0,00 m2

c)
Espaços públicos (espaços verdes ou de utilização coletiva, arruamentos 

viários e pedonais, estacionamentos)
15% da área do terreno 1 379,23 m2 1 733,73 m2

TOTAL 3 677,95 m2 1 733,73 m2 1 944,22

Área cedida 

na proposta 

da requerente

Área de 

cedência em 

falta

Área de cedências Área a ceder

C L K A'' V

1 0,50 0,15 1 944,22 492,00

outros aglomerados

35 870,86 €
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11.10. Discussão pública: --------------------------------------- 

a) A consulta pública da operação urbanística de loteamento 

encontra-se dispensada caso não sejam excedidos os limites previstos 

na alínea a), do nº 2, do artigo 7º do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação (RMUE), concretamente - 4 hectares, 100 

fogos ou 10% da população do aglomerado urbano em que se insere a 

pretensão; --------------------------------------------------------- 

b) Segundo os dados dos Censos de 2011, o aglomerado de Vila Nova 

de Veiga, onde se insere a pretensão, possuí 468 residentes; -------- 

c) A presente operação urbanística prevê 14 fogos, constituindo 

habitações unifamiliares com 360 m2 de área bruta de construção. 

Estimando uma ocupação de 4 residentes por fogo/habitação unifamiliar 

proposta, estaremos perante uma população total estimada de 56 

residentes, e, portanto, superior a 10% do aglomerado de Vila Nova de 

Veiga (10% × 468 habitantes = 46 habitantes); ----------------------- 

d) Nesse sentido, deverá ser promovida a consulta pública da 

operação urbanística nos termos do nº 2, do artigo 22º do RJUE. De 

acordo com o nº 3, do artigo 7º do RMUE, o período de consulta pública 

é aberto através de edital, a afixar nos locais de estilo e no local 

da pretensão e a divulgar no site institucional do Município de Chaves 

e tem a duração máxima de 15 dias. ---------------------------------- 

e) No seguimento da informação técnica nº 380/SCOU/2021, com 

despacho superior de 7/3/2021 foi promovida a consulta pública pelo 

Edital. Decorrido o prazo, não consta do processo nenhuma 

participação/reclamação. ------------------------------------------- 

12. CONSIDERAÇÕES DA PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------- 

a) Considerando o parecer da CCDR-N com decisão favorável 

condicionada, ofício com a referência nº OF_DPGU_MXB_13848/2020, 

estando a requerente obrigada ao cumprimento integral das condições 

aí expressas; ------------------------------------------------------- 

b) Considerando que a presente proposta, em termos de divisão 

fundiária, e especificações previstas não se encontrou 

incompatibilidade com a PDM em vigor; ------------------------------- 

c) Considerando que, caso se aprove a presente proposta de área de 

cedências, verifica-se um défice face ao que o artigo 21º do 

regulamento do PDM determina, e, nessa sequência deverá o Município 

ser compensado pela área não cedida no valor de 35.870,86€; --------- 

d) Considerando que a presente operação de loteamento inclui obras 

de urbanização; ----------------------------------------------------- 

e) Considerando os pareceres internos sobre os traçados prévios das 

infraestruturas apresentados, não inviabilizaram a pretensão; ------- 

f) Considerando que as obras de urbanização inerentes à presente 

operação urbanísticas, ficaram condicionadas pelos pareceres internos 

e externos acima referidos bem como os demais pareceres e certificações 

de entidades externas ao Município necessários sobre as diversas 

especialidades destas obras; ---------------------------------------- 

g) Considerando que com a operação urbanística foi sujeita a 

discussão pública termos do nº 2, do artigo 22º do RJUE, uma vez que 

ultrapassa um dos limites previstos na alínea a), do nº 2, do artigo 

7º do regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, não se 

tendo manifestado oposição/participação; ---------------------------- 

13. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

13.1. Em função do anteriormente exposto, coloca-se à consideração 
superior que seja submetida à apreciação do executivo camarário, 

proposta de decisão de aprovação condicionada da operação de 

loteamento tendo em conta o artigo 20º do RJUE, na sua versão atual, 
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após o pagamento da compensação ao Município pela área não cedida no 

montante de 35.870,86€. As condições de aprovação prendem-se com: --- 

13.1.a.1. O parecer favorável condicionado das entidades externas; - 

13.1.a.2. O eventual contrato de urbanização sobre as obras de 

urbanização a incidir sobre o espaço publico e a eventual sobrecarga 

das infraestruturas a quantificar em fase subsequente. -------------- 

13.2. Caso a proposta anterior mereça aprovação, deverá a requerente 
apresentar os projetos de execução das obras de urbanização e solicitar 

o deferimento do licenciamento da operação de loteamento com obras de 

urbanização, no prazo de um ano a contar da notificação do ato, de 

acordo com a alínea a), do nº 1, do artigo 71º do RJUE, tomando em 

atenção as considerações que as diversas unidades orgânicas e a 

presente informação técnica. ---------------------------------------- 

13.3. Informa ainda que deverão ser liquidadas as correspondentes taxas 
previstas pelo artigo 116.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro na sua redação atual, as quais se encontram estabelecidas no 

“Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização 

de Operações Urbanísticas”, calculadas em fase subsequente. ---------

Em anexo – I - Ofício da CCDR-N com a referência nº 

OF_DPGU_MXB_13848/2020 ---------------------------------------------

II - Informação da DRO ---------------------------------------------- 

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

Chaves, 15 de abril de 2021 -----------------------------------------                                                                           

A Técnica Superior, Arquiteta Susana Gomes Fernandes. --------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.21. --------------------------------------------------------  

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.21. --------------------------------- 

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.23. EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL – RUA DO ALECRIM 

– SANTA CRUZ DA TRINDADE – DURIENSEGÁS – SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE 

GÁS NATURAL DO DOURO, S.A. – PROCESSO Nº 293/21 – INFORMAÇÃO Nº 

732/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 

2021.04.22. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- Antecedentes ----------------------------------------------------- 

Por despacho da Secretária de Estado Adjunta do Ministério da Economia 

de 19 de julho de 2002, nos termos do nº 1 do artigo 13º do Decreto - 

Lei nº 374/89, de 25/10, alterado pelo Decreto-Lei nº 8/200, de 8/2, 

foi conferida à empresa DURIENSEGÁS – Sociedade Distribuidora de Gás 

Natural do Douro, S.A, a licença para exploração de uma rede autónoma 

do Pólo de Consumo de Chaves – Licença para Exploração Nº RLA/01. -- 

Nos termos do Contrato de Licença entre o Estado Português e a 

Duriensegás, S.A, e tendo em conta o disposto no nº 1 do artigo 13º 
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do Decreto -Lei nº 374/89, de 25 de Outubro, com a redação que lhe foi 

conferida pelo Decreto- Lei nº 8/2000, de 8 de Fevereiro, compete à 

Licenciada a Implantação e Exploração das Infraestruturas 

correspondentes á rede de distribuição. ----------------------------- 

O objeto social da sociedade anónima supra referida consiste no 

aprovisionamento e na distribuição de gás natural e outros gases 

combustíveis canalizados em regime de serviço público, incluindo a 

construção e exploração de redes locais autónomas de distribuição e o 

aprovisionamento dessas infraestruturas e equipamentos para outras 

utilizações compatíveis, bem como o exercício de todas as atividades 

direta ou indiretamente relacionadas sem prejuízo do cumprimento das 

demais obrigações expressas na lei. --------------------------------- 

A Taxa de Ocupação do Subsolo no Setor do Gás Natural resulta da 

publicação da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, que permitiu a 

criação de taxas direcionadas para a utilização e aproveitamento de 

bens do domínio público e privado municipal. Desta forma, foi dado um 

enquadramento legal da cobrança de taxa pela ocupação do subsolo às 

concessionárias de distribuição de gás. ----------------------------- 

A DURIENSEGÁS – Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Douro, S.A, 

possui garantia bancaria n.º GAR/08304205, a favor da Camara Municipal 

de Chaves, no valor de 30 800,00 euros, por forma a garantir a 

empreitada de “rede de ramais de gás natural no concelho de chaves”, 

responsabilizando-se pela entrega de quaisquer importâncias que se 

tornem necessárias, até ao valor da garantia, se aquela entidade sua 

afiançada, por falta do cumprimento do seu contrato ou quaisquer 

compromissos assumidos em consequência do mesmo, com elas não entrar 

em devido tempo. ----------------------------------------------------  

II-Pretensão ------------------------------------------------------- 

A Duriensegás-Sociedade Distribuição de Gás Natural do Douro, S.A., 

através do requerimento n.º 890/21, vem solicitar a construção de Rede 

de Distribuição de Gás Natural numa extensão aproximada de 160,00 ml. 

III – Localização da Rede de Distribuição --------------------------- 

 
Localização/Arruamentos Extensão (ml) 

Rua do Alecrim – Santa Cruz/Trindade 160,00 

IV- Enquadramento Urbanístico --------------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------- 

De acordo com as localizações constantes no processo, insere-se de 

acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, na Classe 1- 

Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na Categoria 1.1- Cidade de Chaves. 

4.2 Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação --------------------------------------------------------- 

4.2.1- No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) 

A construção dos ramais de gás, nos arruamentos supra referidos, estão 

isentos de controlo prévio, enquadra-se no preceituado na alínea 
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enquadra-se no preceituado na alínea e) do n.º 1 do artigo 7º25 do Dec-

Lei 136/2014, de 9 de setembro - Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE). -------------------------------------------------- 

4.2.2- No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal --------------------------------------------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1   do artigo 3º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo 

do Domínio Público Municipal. --------------------------------------- 

V – Análise Processual ---------------------------------------------- 

De acordo com o artigo 7º, nº 1 alínea e) do Decreto -Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº 

136/2014, de 9 de setembro, estão isentas de controlo prévio/ licença 

ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os trabalhos 

promovidos por entidades concessionárias de obras ou serviços 

públicos, quando se reconduzam à prossecução do objeto da concessão; 

No entanto, de acordo com, nº 2 do artigo 7º26do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 136/2014, 

de 9 de setembro, apesar de estar isentas de controlo prévio/ licença 

ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os trabalhos 

promovidos por entidades concessionárias de obras de serviços 

públicos, ficam sujeitas a parecer vinculativo da Camara Municipal. - 

A pretensão enquadra-se, ainda, no disposto no nº 1 do artigo 2º do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, as obras e trabalhos, necessários à construção, alteração, 

substituição, manutenção ou reparação de redes elétricas e outras no 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------- 

Assim, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 3.º27 Regulamento de 

Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal, os trabalhos 

a realizar no subsolo do domínio público municipal do concelho de 

Chaves, carece de licença municipal, devendo estar instruído ainda com 

os elementos constantes no artigo 4.º28 do retrocitado diploma. ----- 

                                                           
25 Artigo 7.º Operações urbanísticas promovidas pela Administração 

Pública ------------------------------------------------------------ 

1 — Estão igualmente isentas de controlo prévio --------------------- 

e) As obras de edificação ou de demolição e os trabalhos promovidos 

por entidades concessionárias de obras ou serviços públicos, quando 

se reconduzam à prossecução do objeto da concessão; ----------------- 
26 2 — A execução das operações urbanísticas previstas no número 

anterior, com exceção das promovidas pelos municípios, fica sujeita a 

parecer prévio não vinculativo da câmara municipal, que deve ser 

emitido no prazo de 20 dias a contar da data da receção do respetivo 

pedido. ------------------------------------------------------------ 
27 Artigo 3º. Licença Municipal ------------------------------------- 

1. A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

exceção do disposto no artigo 13º. do presente Regulamento e dos casos 

de isenção expressamente previstos. --------------------------------- 
28 Artigo 4º Instrução do pedido de licenciamento ------------------- 

1. O pedido de licenciamento é dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal de Chaves, sob a forma de requerimento e é instruído com os 

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

a) Planta de localização; ------------------------------------------ 

b) Projeto da obra a efetuar, apresentado em quadruplicado; --------- 

c) Declaração e termo de responsabilidade dos técnicos autores dos 

projetos; ---------------------------------------------------------- 
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A pretensão, construção de rede de distribuição de gás natural numa 

extensão de 160,00 ml, não se enquadra no n.º1 do artigo 13.º do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, isto é  não respeita a ocupação de espaço público, por 

intervenção, no máximo de 10,00 m e com duração inferior a uma semana, 

pelo que carece de licenciamento municipal. ------------------------- 

O processo em causa encontra-se instruído nos termos da legislação em 

vigor com as necessárias adaptações conforme o disposto n.º 6.º29 da 

Portaria 216/2008, de 22 de 3 de março. -----------------------------

O promotor teria de apresentar uma caução, face ao disposto no artigo 

11º30 e ponto 2 do artigo 5º31 do “Regulamento de Obras e Trabalhos no 

Subsolo do Domínio Publico Municipal”. ------------------------------  

A caução pode ser prestada através de garantia bancária, depósito 

bancário ou seguro-caução a favor da Câmara Municipal de Chaves, que 

                                                           
d) Plano de segurança da obra que incluirá, sempre que necessário, 

plano de alteração da circulação rodoviária; ----------------------- 

e) Orçamento correspondente ao valor da obra a efetuar. ------------ 

2. No requerimento previsto no número anterior deverão 

obrigatoriamente constar: ------------------------------------------- 

a) O prazo previsto para a execução dos trabalhos; ------------------ 

b) O faseamento dos trabalhos, quando se justifique; ---------------- 

c) A data do início e conclusão da obra. ---------------------------- 

3. No caso em que seja exigível o prévio pagamento de taxas, o pedido 

de licenciamento deve ainda ser acompanhado das seguintes indicações: 

a) Pavimentos afetados: dimensões (comprimento e largura) e número de 

dias; -------------------------------------------------------------- 

b) Tubagens: diâmetro e extensão; ---------------------------------- 

c) Armários: área e número de meses da ocupação. -------------------- 
29 6.º Alvará de outras operações urbanísticas ---------------------- 

O pedido de emissão de alvará referente a outras operações urbanísticas 

deve ser instruído com os elementos constantes dos números anteriores 

que se mostrem adequados ao tipo de operação. ----------------------- 
30 Artigo 11º. Caução ----------------------------------------------- 

1. A caução prevista no nº. 2, do artigo 5º, do presente Regulamento, 

destina-se a assegurar: --------------------------------------------- 

a) A boa execução das obras; --------------------------------------- 

b) O reembolso das despesas suportadas pela Câmara Municipal de Chaves 

em caso de substituição na execução das obras; ---------------------- 

c) O ressarcimento por danos provocados durante a execução das obras.  

2. A caução é prestada através de garantia bancária, depósito bancário 

ou seguro-caução a favor da Câmara Municipal de Chaves, sob condição 

de atualização nos seguintes casos: --------------------------------- 

a) Reforço, por deliberação fundamentada, sempre que a mesma se mostre 

insuficiente para garantia de conclusão dos trabalhos, tenha havido 

prorrogação do prazo para conclusão das obras ou um agravamento 

relevante dos custos da obra em relação ao valor inicialmente 

orçamentado; ------------------------------------------------------- 

b) Redução, a requerimento do interessado, em conformidade com o 

andamento dos trabalhos. ------------------------------------------- 

3. O montante da caução será igual ao valor orçamentado para a obra 

ou trabalhos a realizar. ------------------------------------------- 
31 Artigo 5º. Deliberação ------------------------------------------- 

2. Com o deferimento do pedido de licenciamento a Câmara Municipal de 

Chaves fixa as condições técnicas que entenda necessárias observar 

para a execução da obra ou trabalhos, o prazo para a sua conclusão e 

o montante da caução a prestar. ------------------------------------- 
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no caso concreto possui garantia bancaria, garantia n.º GAR/08304205, 

pelo que cumpre a legislação o disposto no n.º2 do artigo 11.º 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Publico 

Municipal”. -------------------------------------------------------- 

VI – Considerações da Proposta de Decisão --------------------------- 

Para cumprimento do solicitado, foram analisados os elementos 

instrutórios do processo de modo a se poder quantificar os trabalhos 

resultantes das intervenções, quer no subsolo, quer ao nível dos 

pavimentos. --------------------------------------------------------  

Da análise efetuada, verifica-se que a intervenção solicitada consiste 

na abertura e tapamento de vala, e reposição dos pavimentos. -------- 

Os aterros devem ficar devidamente compactados, de modo a prevenir e 

evitar qualquer assentamento no pavimento e garantir ou melhorar, 

assim as condições inicialmente existentes. Os remates de ligação com 

as zonas não intervencionadas devem ser devidamente executados, bem 

nivelados e com cortes retos, de modo a que o acabamento final fique 

o mais perfeito e enquadrado possível com o existente. --------------  

Neste sentido, devem ser respeitadas todas as normas e decretos 

existentes sobre a forma de execução de cada um dos trabalhos, 

assegurar a validade dos respetivos seguros, bem como a forma de 

sinalização e segurança dos locais a intervir. ---------------------- 

VII – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa referente: ------------------------------------------- 

1- Deferimento do pedido de licenciamento referente à ocupação de 

espaço público, com a realização de trabalhos na via pública, 

designadamente proceder à construção de Rede de Distribuição de Gás 

Natural numa extensão aproximada de 160,00 ml na Rua do Alecrim- Santa 

Cruz/Trindade, União das Freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge. 

VIII – Das Taxas Devidas pela Ocupação de espaço Publico ----------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

artigo 68.º do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e Tabela de Taxas 

Diversas, a aplicar no concelho de Chaves, foi efetivada de acordo com 

os seguintes mapas de medição: -------------------------------------- 

CONSTRUÇÃO DE RAMAIS DE LIGAÇÃO DE GAS 

  Descrição Un./ML Taxa Valor 

Capítulo I Serviços, Atividades e Licenciamentos Diversos    

Secção I 

Ocupação do Espaço Aéreo, solo e Subsolo de 

Domínio Publico e Privado Municipal       

ARTIGO 17º-A 

Pela apreciação do pedido de comunicação prévia 

com prazo   2,00 43,70 € 

 

 

87,40 € 

Subsecção III Ocupação do Solo e Subsolo       

ARTIGO 21º Ocupação da Via Publica por motivos de obras     

  

 Alínea a) Por cada período de 30 dias  1,00 3,30 € 3,30 € 

  TOTAL      90,70 € 

IX – Considerações para emissão do título --------------------------- 
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Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas, previstas no n.º 

1 do art.º 732 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do 

Domínio Público Municipal, no valor de 79,00 €. --------------------- 

Comunique-se à Duriensegás-Sociedade Distribuição de Gás Natural do 

Douro, S.A. que deverá comunicar o início dos trabalhos para o 

acompanhamento e fiscalização, através do mail: 

amelia.rodrigues@chaves.pt. ---------------------------------------- 

Deverá ainda dar-se conhecimento à Polícia de Segurança Pública da via 

que vai ser intervencionada com a passagem de ramais de ligação de 

gás, e que a empresa dará conhecimento do início e prazo para a sua 

execução. ----------------------------------------------------------   

Comunique-se à empresa Duriensegás-Sociedade Distribuição de Gás 

Natural do Douro, S.A que no fim de cada ano civil, deverá apresentar 

em suporte informático devidamente georreferenciados ao Datum ETRS 89, 

nos termos do n.º 3 do artigo 1333º do RMUE, a fim de ser remetido ao 

Sector de Sistemas de Informação Geográfica para efeitos de cadastro 

desta infraestrutura. ----------------------------------------------- 

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

Chaves, 22 de abril de 2021 -----------------------------------------                                                      

A Técnica Superior, Engenheira Conceição Martins. ------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.23. --------------------------------------------------------  

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

                                                           
32 Artigo 7º. Alvará ------------------------------------------------ 

1. A Câmara Municipal de Chaves emite o alvará de licença no prazo de 

trinta dias a contar da data de apresentação do requerimento e desde 

que se encontrem pagas as taxas devidas e prestada caução. ---------- 

33.3 — Os elementos indicados no número anterior (peças escritas e 

desenhadas) deverão também ser apresentados em suporte digital ------ 

— CD — nos seguintes termos: ---------------------------------------- 

c) O levantamento topográfico e a planta de implantação (obras de 

edificação) ou a planta de síntese (operações de loteamento e obras 

de urbanização) também deverão ser apresentadas no formato DWG 

(extensão dos arquivos da Autodesk), gravados na versão de AUTOCAD 

2000, de forma a compatibilizar -se com os principais aplicativos em 

uso na autarquia, incluindo software livre (Opensource), ou de código 

aberto, devendo ainda estar georreferenciados, com ligação à rede 

geodésica nacional, recorrendo ao Sistema de referência PT -

TM06/ETRS89, de acordo os parâmetros de projeção disponibilizados pela 

DGT no seu site na Web: -------------------------------------  

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_

de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrest

rial_reference_system_1989_2; -------------------------------------- 

d) As plantas de Implantação/Síntese deverão ser elaboradas sobre 

levantamento topográfico, contendo ainda informação sobre a área 

envolvente da parcela, representando elementos físicos identificáveis 

no local e/ou edificações que permitam definir os parâmetros de 

edificabilidade; --------------------------------------------------- 

SIG — Levantamento topográfico e planta de implantação ou a planta de 

síntese (formato DWG); ---------------------------------------------- 
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DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DOUTOR NUNO VAZ, 

DATADO DE 2021.04.23.    ------------------------------------------- 

Visto, concordo. Notifique-se. ------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.24. PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE TAXAS – LUGAR DOS GAFOS, CASA 

DOS MONTES – SANTA MARIA MAIOR – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CHAVES 

– PROCESSO Nº 645/03 – INFORMAÇÃO Nº 794/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 2021.04.23. -------------------------- 

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 960/21, referente ao processo n.º 

645/03, a “Santa Casa da Misericórdia de Chaves”, na qualidade de 

proprietária, solicita, isenção do pagamento das taxas de 

infraestruturas urbanísticas e administrativas e emissão de alvará de 

obras de construção, relativos a obras de ampliação34, de um conjunto 

de serviços, designadamente, do edifício destinado a “Estrutura 

Residencial para Pessoas idosos” (ERPI), sito no lugar dos Gafos – 

Casas dos Montes, freguesia de Santa Maria Maior no concelho de Chaves. 

1.2-LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------- 

1.2.1-De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial, 

Certidão de Teor e Contrato - Promessa de Compra e Venda, 

correlacionadas com os três prédios, que direta e indiretamente, se 

relacionam com a operação urbanística em presença, a área global dos 

mesmos, atinge um valor de 16.683,00 m2. O requerente junta ao 

processo, três certidões da Conservatória do Registo Predial, com dois 

artigos rústicos e um urbano, referentes à área de projeção do edifício 

que se pretende construir, pelo que deverá, apresentar nesta 

Edilidade, assim que possível, a Certidão comprovativa da anexação dos 

três prédios e com área retificada, de acordo com o levantamento 

topográfico apresentado. -------------------------------------------- 

1.3- ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1.3.1 - Alvará de obras de construção n.º 324/06, para construção de 

um “Jardim Infantil”, com a área de 1.390,03 m2; -------------------- 

1.3.2 - Alvará de autorização de utilização n.º 343/06, para “Jardim 

infantil; ---------------------------------------------------------- 

1.3.3 - Alvará de obras de construção n.º 17/06, para “Centro de 

Noite”, com a área de 433,36 m2. ------------------------------------ 

1.3.4 - Alvará de autorização de utilização n.º 13/07, para “Centro 

de Noite; ----------------------------------------------------------- 

1.3.5 - Alvará de autorização de utilização n.º 151/08, para “Lar de 

Idosos; ------------------------------------------------------------ 

1.3.6 - Através da Informação/Proposta N.º 1301/SCOU/2019, do Setor 

de Controlo de Operações Urbanísticas, foi solicitado parecer ao Setor 

de Planos Municipais de Ordenamento do Território (SPMOT), sobre a 

                                                           
34 «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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operação urbanística, consubstanciada, na ampliação35, de um conjunto 

de serviços, designadamente, do edifício destinado a “Estrutura 

Residencial para Pessoas idosos” (ERPI). O Setor de Planos Municipais 

de Ordenamento do Território (SPMOT), emitiu parecer, através da 

Informação/Proposta N.º 32/SPMOT/2019; ------------------------------ 

1.3.7 - A Divisão de Projetos e Mobilidade (DPM), em resposta ao pedido 

da Divisão de Gestão e Ordenamento do Território (DGOT), emitiu 

parecer, através da Informação/Proposta N.º 286/DPM/2019; ----------- 

1.3.8- O requerente apresentou sob os requerimentos n.º 2584/19, 

1533/19, 788/19, 2796/19 e 2810/19, pedido com vista à aprovação do 

projeto de arquitetura, referente a obras ampliação36, de um conjunto 

de serviços, designadamente, do edifício destinado a “Estrutura 

Residencial para Pessoas idosos” (ERPI), nos termos do disposto no 

Decreto-Lei nº555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, tendo sido aprovado 

condicionalmente à apresentação da Certidão da Conservatória do 

Registo predial, configurando anexação dos três prédios referidos na 

anterior alínea 1.2, por deliberação de câmara datada de 23 de Dezembro 

de 2019.  1.3.9- O requerente apresentou sob os requerimentos n.º 

475/20 e 489/20, os projetos de especialidades, referente a obras 

ampliação37, de um conjunto de serviços, designadamente, do edifício 

destinado a “Estrutura Residencial para Pessoas idosos” (ERPI), nos 

termos do disposto no Decreto-Lei nº555/99, de 16 de Dezembro, alterado 

e republicado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, tendo 

sido aprovado condicionalmente à apresentação da Certidão da 

Conservatória do Registo predial, configurando anexação dos três 

prédios referidos na anterior alínea 1.2, por deliberação de câmara 

datada de 02 de Março de 2020. -------------------------------------- 

2 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

2.1- O pedido de isenção, do pagamento das taxas de infraestruturas 

urbanísticas e administrativas, diz respeito ao projeto de arquitetura 

aprovado por deliberação de câmara, datada de 30 de setembro de 2019, 

que propõe os seguintes parâmetros urbanísticos para o lote: -------- 

- Área do terreno = 16.683,00 m2; ----------------------------------- 

- Área de implantação = 1.519,55 m2; -------------------------------- 

- Cércea = 10,60 m -------------------------------------------------- 

- Área bruta de construção = 2.468,26 m2; --------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 2 ----------------------------------- 

- Capacidade= 80 utentes; ------------------------------------------- 

- Volumetria = 9.255,00 m3; ----------------------------------------- 

- Utilização prevista = serviços - “Estrutura Residencial para Pessoas 

idosos” (ERPI); ----------------------------------------------------- 

 2.2-Com a apresentação dos projetos de especialidades, que foram 

presentes em reunião de câmara, datada de 2 de março de 2020, foram 

calculadas as taxas de infraestruturas urbanísticas e administrativas, 

associadas a edificação, a construir com os parâmetros urbanísticos, 

                                                           
35 «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; --------------------------------------------------------- 
36 «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; --------------------------------------------------------- 
37 «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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identificados no anterior ponto 2.1. --------------------------------

- 2.3- A irmandade da Santa Casa da Misericórdia, também abreviadamente 

denominada de Santa Casa da Misericórdia de Chaves, ou Misericórdia 

de Chaves, solicita, isenção do pagamento das taxas de infraestruturas 

e administrativas associadas à operação urbanística em apreciação. --

-2.4- Sobre esta matéria, o n.º 3.1, do art.º 19, do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações 

Urbanísticas, em vigor no Concelho de Chaves, prevê a isenção da 

liquidação de taxas de infraestruturas urbanísticas relativamente a 

todas as obras de edificação ou loteamentos promovidos por pessoas 

coletivas de direito público ou de utilidade pública, cooperativas, 

associações religiosas, culturais, desportivas, recreativas ou 

profissionais de direito privado sem fins lucrativos, desde que as 

mesmas se destinem à realização dos correspondentes fins estatutários. 

2.5- Sendo certo ainda que, ao abrigo do disposto no art.º 20, do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de operações urbanísticas, a Assembleia Municipal, em sede de sua 

sessão ordinária realizada no dia 30 de Junho de 2010, tomou 

deliberação no sentido de isentar do pagamento de taxas 

administrativas devidas pelas operações urbanísticas promovidas pelas 

pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública, 

instituições de solidariedade social, cooperativas, associações 

religiosas, culturais, desportivas, recreativas ou profissionais de 

direito privado sem fins lucrativos, desde que: --------------------- 

2.5.1- Tais operações se destinem à realização dos correspondentes 

fins estatutários e o pedido de isenção seja formalizado pela entidade 

interessada à Câmara Municipal, mediante requerimento devidamente 

fundamentado; ------------------------------------------------------ 

2.5.2- A concessão da isenção seja analisada caso a caso, pela Câmara 

Municipal, na sequência de requerimento devidamente fundamentado e 

subscrito pela entidade interessada; -------------------------------- 

2.5.3- O pedido de isenção referido nas alíneas anteriores, seja 

acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das 

entidades requerentes, bem como da sua finalidade estatutária; ------ 

2.6- A irmandade da Santa Casa da Misericórdia, também abreviadamente 

denominada de Santa Casa da Misericórdia de Chaves, ou Misericórdia 

de Chaves, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, tem 

a sua sede e exerce a sua ação no Município de Chaves, aí podendo 

estabelecer delegações, não tendo, nesta justa medida, quaisquer fins 

lucrativos. -------------------------------------------------------- 

2.7- O requerimento encontra-se instruído com os documentos 

comprovativos da natureza jurídica da associação, bem como da sua 

finalidade estatutária. --------------------------------------------- 

2.8- Nos termos dos Estatutos da Santa Casa da Misericórdia de Chaves, 

a mesma tem por objetivo criar estruturas de apoio aos idosos, jovens 

e às crianças. ------------------------------------------------------ 

2.9- A operação urbanística, em causa, - obras de ampliação, de um 

conjunto de serviços, designadamente, do edifício destinado a 

“Estrutura Residencial para Pessoas idosos” (ERPI), enquadra-se, no 

escopo social da Santa Casa da Misericórdia de Chaves. -------------- 

2.10- A situação contributiva da Santa Casa da Misericórdia de Chaves, 

encontra-se devidamente regularizada, conforme comprovam as certidões 

emitidas pelos serviços de finanças de Chaves e pela Segurança Social. 

2.11- Nestes termos, julgamos, salvo melhor opinião, que a Santa Casa 

da Misericórdia de Chaves, reúne todos os requisitos para que lhe 

sejam concedidas as isenções requeridas. ---------------------------- 

3 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
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3.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (n.º 3.1, do art.º 19, do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização 

de Operações Urbanísticas, em vigor no Concelho de Chaves), propõe-se 

adoção da seguinte estratégia procedimental: ------------------------ 

3.1.1- Que ao abrigo do disposto, respetivamente, no n.º 3.1, do art.º 

19, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela 

Realização de Operações Urbanísticas, em vigor no Concelho de Chaves, 

e, tendo por base, a deliberação tomada pela Assembleia Municipal em 

sede de sua sessão ordinária realizada no dia 30 de Junho de 2010, que 

a Câmara Municipal delibere isentar a Santa Casa da Misericórdia, 

também abreviadamente denominada de Santa Casa da Misericórdia de 

Chaves, ou Misericórdia de Chaves do pagamento das seguintes taxas: - 

3.1.1.1- Taxas de infraestruturas urbanísticas, associadas, às obras 

de ampliação, de um conjunto de serviços, designadamente, do edifício 

destinado a “Estrutura Residencial para Pessoas idosos” (ERPI), no 

valor de 2.253,54 € (dois mil duzentos e cinquenta e três euros e 

cinquenta e quatro cêntimos); --------------------------------------- 

3.1.1.2- Taxas administrativas associadas á realização da operação 

urbanística de edificação que se pretende levar a efeito, no valor de 

841,55 € (oitocentos e quarenta e um euros e cinquenta e cinco 

cêntimos); --------------------------------------------------------- 

3.2- Caso a Ex.ma Câmara, concorde, isentar a Santa Casa da 

Misericórdia, também abreviadamente denominada de Santa Casa da 

Misericórdia de Chaves ou Misericórdia de Chaves, do pagamento das 

taxas de infraestruturas urbanísticas e administrativas, aplicáveis á 

operação urbanística, dê-se conhecimento à Divisão de Gestão 

Financeira. -------------------------------------------------------- 

3.3- Após a tomada de decisão, recomendada no anterior ponto 3.1.1, 

poderá ser emitido o aditamento ao alvará de licença de construção n.º 

17/06, face ao requerido a coberto dos requerimentos n.º 960/21, 

instruído com os elementos previstos, no n.º 1 do artigo 3.º da 

Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de março. -----------------------------  

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

Chaves, 23 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ----------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.23. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.26.    ------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.25. APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE ESPECIALIDADES – AVENIDA TENENTE 

VALADIM, CAMINHO DE RIBELAS – SANTA MARIA MAIOR – FLAVIGRÉS – COMÉRCIO 

DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. – PROCESSO Nº 983/20 – INFORMAÇÃO Nº 

786/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 
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URBANÍSTICA, DA SENHORA ARQUITETA SUSANA GOMES FERNANDFES, DATADA DE 

2021.04.28. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

A Flavigrés – Comércio de materiais de construção, SA, pelo 

requerimento nº 741/21, referente ao processo nº 983/20, na qualidade 

de proprietária, vêm apresentar os projetos das obras de urbanização 

e alteração à planta de síntese, referentes a uma operação de 

loteamento, localizado na Avenida Tenente Valadim/Caminho do Ribelas, 

na freguesia de Santa Maria Maior. ---------------------------------- 

2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

2.1 Para o referido local, em nome da agora requerente, verificou-se 

o processo nº 319/20 relativo a um pedido de informação prévia para 

operação de loteamento, objeto de decisão favorável condicionada em 

reunião do órgão executivo Municipal de 23/11/2020. ----------------- 

2.2 O referido projeto foi objeto de parecer favorável condicionado 

da Agência Portuguesa do Ambiente ofício nº S042754202DDI. ---------- 

2.3 No âmbito do presente processo nº 983/20, foi aprovada 

condicionalmente a operação de loteamento em reunião do executivo 

camarário de 18/02/2021, dispondo a requerente do prazo de um ano para 

apresentar os projetos das obras de urbanização inerentes. ---------- 

2.4 De referir ainda que os estudos prévios dos projetos das obras de 
urbanização foram ainda analisados previamente por várias unidades 

orgânicas do Município (DA, DPM, DRO e DOP), e o respetivos pareceres 

comunicados à requerente para o seu cumprimento integral. ----------- 

2.5 Para o referido processo foi aprovado superiormente a 13/03/2021, 
pedido de demolição, escavação e contenção periférica. ------------- 

3. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 

A acompanhar o requerimento são entregues os seguintes elementos: --- 

k) Cd; ----------------------------------------------------------- 

l) Certidão da conservatória do registo predial (CCRP) 

correspondendo à matriz 7064-P, descrita na conservatória sob os nº 

4089, em nome da requerente, com área total de 9.150,24 m2; --------- 

m) Declaração de conformidade formato digital e papel (Arq. Marco 

Lívio Fernandes Pimparel); ------------------------------------------ 

n) Termos de responsabilidade do coordenador do projeto, termo de 

responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de declaração da 

ordem dos arquitetos e declaração de seguro de responsabilidade civil 

profissional (Arq. Marco Lívio Fernandes Pimparel); ----------------- 

o) Memória descritiva e justificativa (MDJ); --------------------- 

p) Peças desenhadas: --------------------------------------------- 

1) Levantamento topográfico, acompanhado de declaração do autor 

(José da Silva Pinto); ---------------------------------------------- 

2) Planta de síntese, alterada; ----------------------------------  

q) Plano de acessibilidades, incluindo termo de responsabilidade do 

autor, memória descritiva e planta (Arq. Marco Lívio Fernandes 

Pimparel); --------------------------------------------------------- 

r) Plano de trabalhos (4 meses); --------------------------------- 

s) Mapa de quantidades; ------------------------------------------ 

t) Estimativa orçamental; ---------------------------------------- 

u) Projeto de infraestruturas viárias, (Arq. Marco Lívio Fernandes 

Pimparel); --------------------------------------------------------- 

v) Projeto de sinalização rodoviária, (Eng. Armindo Jorge Batista 

Tomaz); ------------------------------------------------------------ 

w) Projeto de acústica, (Eng. Armindo Jorge Batista Tomaz); ------ 
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x) Projeto de alargamento da ponte existente, arquitetura, 

acessibilidades e estabilidade (Arq. Marco Lívio Fernandes Pimparel e 

Eng. Armindo Jorge Batista Tomaz); ---------------------------------- 

y) Projeto de contenção periférica, acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor e declaração da ordem dos engenheiros e 

seguro de responsabilidade civil (Eng. Armindo Jorge Batista Tomaz);  

z) Projeto de abastecimento de água, acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor e declaração da ordem dos engenheiros e 

seguro de responsabilidade civil (Eng. Armindo Jorge Batista Tomaz);- 

aa) Projeto de drenagem de águas residuais domésticas, acompanhado 

de termo de responsabilidade do autor e declaração da ordem dos 

engenheiros e seguro de responsabilidade civil (Eng. Armindo Jorge 

Batista Tomaz); ----------------------------------------------------- 

bb) Projeto de drenagem de águas pluviais, acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor e declaração da ordem dos engenheiros e 

seguro de responsabilidade civil (Eng. Armindo Jorge Batista Tomaz);  

cc) Projeto de infraestruturas de gás, acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor e declaração da ordem dos engenheiros e 

seguro de responsabilidade civil (Eng. Armindo Jorge Batista Tomaz);  

dd) Projeto de sinalização de trânsito, acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor e declaração da ordem dos engenheiros e 

seguro de responsabilidade civil (Eng. Armindo Jorge Batista Tomaz);  

ee) Relatório de recolha de dados acústicos, acompanhado de 

certificado de formação do autor; ----------------------------------- 

ff) Projeto de infraestruturas de eletricidade, acompanhado de termo 

de responsabilidade do técnico autor e cópia de documento do técnico 

da Direção Geral de Energia e mapa de quantidades e orçamento e 

documento de aprovação por parte da E-redes com a referência Matriz: 

500012827 (Eng. Elísio dos Santos Louçano); ------------------------- 

gg) Projeto de infraestruturas de telecomunicações em urbanizações – 

ITUR, acompanhado de termo de responsabilidade do técnico autor e 

declaração da ordem dos engenheiros e mapa de quantidades e orçamento 

(Eng. Hélder Filipe Martins Ferreira); ------------------------------ 

hh) Projeto de arquitetura paisagística, acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor e declaração da associação de arquitetos 

paisagistas (Arq. José Luís Romba Álvares da Silva). ---------------- 

4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

4.1 Os pedidos apresentados terão o seguinte enquadramento: --------- 
1) A operação de loteamento tem enquadramento na alínea a), do nº 2, 
do artigo 4º do Regime Jurídico da Edificação e da Urbanização (RJUE), 

DL. nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual, estando sujeita 

a licença administrativa; ------------------------------------------- 

2) As obras de urbanização enquadram-se na alínea b), do nº 4, do 
artigo 4º do RJUE, comunicação prévia de obras de urbanização após a 

aprovação da operação de loteamento. -------------------------------- 

5. DESCRIÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------- 

5.1 O terreno a lotear localiza-se no quarteirão delimitado pelo 

ribeiro do Ribelas a nascente, a av. Tenente Valadim a norte e o 

caminho do Ribelas a sul e poente, verifica-se ainda que a ponte 

confronta com outros particulares. ---------------------------------- 

5.2 A proposta agora apresentada prevê uma alteração pontual de 

reconfiguração do lote nº 1, e do passeio que o ladeia a poente, 

relativamente à proposta aprovada em reunião do executivo camarário 

de 18/02/2021. As especificações agora apresentadas são as seguintes- 

dois lotes totalizando 4.234,64 m2 de área de lotes, com as seguintes 

especificações para cada um deles segundo o quadro sinóptico: ------- 

1) Lote nº 1: ------------------------------------------------------ 
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1. Finalidade – comércio e/ou serviços; ---------------------------- 
2. Área de lote - 3.493,45 m2; ------------------------------------- 
3. Área de implantação máxima – 3.493,45 m2; ----------------------- 
4. Área bruta de construção máxima – 5.893,45 m2; ------------------ 
  - Área bruta de construção máxima comércio – 2.400,00 m2; ------- 

  - Área bruta de construção máxima de garagens (em cave) – 3.493,45 

m2; ---------------------------------------------------------------- 

5. Número de pisos – 1 piso acima da cota de soleira e 1 piso abaixo 
da cota de soleira; ------------------------------------------------- 

6. Volumetria – 33.236,26 m2; -------------------------------------- 
7. Lugares de estacionamento – 48; --------------------------------- 
2) Lote nº 2: ------------------------------------------------------ 
1. Finalidade – comércio e/ou serviço e indústria (referindo que a 
indústria será do tipo 3); ------------------------------------------ 

2. Área de lote - 741,19 m2; --------------------------------------- 
3. Área de implantação máxima – 589,39 m2; ------------------------- 
4. Área bruta de construção máxima – 1.589,39 m2; ------------------ 
- Área bruta de construção máxima comércio/serviços – 1.000,00 m2; --

- Área bruta de construção máxima de garagens (em cave) – 589,39 m2;  

5. Número de pisos – 2 pisos acima da cota de soleira e 1 piso abaixo 
da cota de soleira; ------------------------------------------------- 

6. Lugares de estacionamento – 13. --------------------------------- 
5.3 Prevê ainda áreas de cedência ao domínio público no total de 

4.915,60 m2, distribuindo-se segundo o quadro sinóptico em: --------- 

1) Infraestruturas viárias (arruamento, estacionamento e passeios) - 
3.455,09 m2; -------------------------------------------------------- 

2) Espaços verde e de utilização coletiva (arborização dos arruamentos 
espaço marginal à ribeira do Ribelas) - 1.460,51 m2. ---------------- 

6. ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------------------- 

6.1 O pedido agora apresentado propõe a alteração da configuração da 
área cedida para infraestruturas viárias, prevendo o alargamento do 

passeio, com benefício para a acessibilidade pedonal e de pessoas com 

mobilidade condicionada, relativamente à proposta aprovada em reunião 

do executivo camarário de 18/02/2021. ------------------------------- 

6.2 Pareceres de entidades externas: -------------------------------- 
a) Parecer da E-redes, obtido pela requerente com as condicionantes 

aí estipuladas. Refere ainda que caso o Município assim o entenda 

deverão constar do alvará. Para efeitos de caução, destinada a garantir 

a boa e regular execução das infraestruturas elétricas e outros 

encargos relativos à ligação à rede, estima um valor de 49.800,52€; - 

b) Parecer da Duriensegás, segundo informação transmitida pelo técnico 

coordenador do projeto, haverá informação de parecer favorável por 

parte desta entidade, que esperam receber brevemente. Face ao exposto, 

colocar-se-á à consideração superior a aprovação condicionada à 

entrega deste elemento ate ao momento de pedido de emissão de alvará.  

6.3 Pareceres internos solicitados, no seguimento da informação nº 

604/SCOU/2021, com despacho superior de 7/4/2021: ------------------- 

a) Divisão Projetos e Mobilidade (DPM), solicitar a análise sobre os 

projetos das obras de urbanização, nomeadamente projetos de 

infraestruturas viárias, sinalização, e, incidindo sobre os: -------- 

i. espaço do domínio público (av. Tenente Valadim, caminho do Ribelas 

e alargamento do pontão sobre o Ribelas); --------------------------- 

ii. nas áreas a ceder para o domínio público; ----------------------- 

iii. e ainda encetar os procedimentos tendentes à obtenção da licença 
de utilização de recursos hídricos por parte da Agência Portuguesa do 

Ambiente, referente ao alargamento do pontão sobre o ribeiro do 
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Ribelas, tal como referido no parecer da referida entidade (em anexo 

a esta informação técnica); ----------------------------------------- 

b) Divisão de Ambiente (DA): ----------------------------------------

i. Projetos de abastecimento de águas, incluindo rede de incêndio; -- 

ii. Projeto de drenagem de águas residuais; ------------------------- 
iii. Projeto de drenagem de águas pluviais; -------------------------

iv. Espaço para recolha de resíduos sólidos urbanos; ---------------- 

c) Divisão de Recursos Operacionais (DRO), sobre os: ------------ 

i. Projeto de infraestruturas elétricas, incluindo iluminação 

pública; ----------------------------------------------------------- 

ii. Projeto de ITUR; ------------------------------------------------ 
iii. Projeto de arquitetura paisagística, sugerindo-se a Eng. Salomé 
Carneiro (referindo ainda a necessidade de dar cumprimento integral 

ao parecer da APA, em anexo a esta informação técnica); ------------- 

d) Divisão de Obras Públicas (DOP), sobre a globalidade dos projetos 

das obras de urbanização entregues e a eventual necessidade de 

corrigir/completar o mapa de medições e estimativa orçamental 

apresentada, tendo em vista a necessária prestação de caução a favor 

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

6.4. No seguimento deste pedido foram rececionados os seguintes 

pareceres internos, que se anexam à presente informação técnica para 

conhecimento e cumprimento integral por parte da requerente: -------- 

a) Parecer da DPM, com decisão favorável, reiterando a necessidade do 
cumprimento da estratégia de uniformização do espaço público que tem 

vindo a ser seguida pelo Município; --------------------------------- 

b) Parecer da DA, informando que as soluções apresentadas vão ao 
encontro do solicitado por esta unidade orgânica, informando ainda que 

o arruamento público dispõe de abastecimento de água, de águas 

residuais e pluviais; ----------------------------------------------- 

c) Informação da DRO incidindo sobre o projeto de arquitetura 

paisagística, que deverá ser cumprido na execução da obra; ----------  

d) Parecer da DOP nº 210/2021, do qual resulta a necessidade de 

corrigir a caução a prestar, para mais, nos artigos referidos, em 

32.162,01€; -------------------------------------------------------- 

6.5. O pedido encontra-se instruído de acordo com o ponto nº 1 e o 
ponto nº 14, do anexo I, da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, 

nomeadamente com termos de responsabilidade dos autores dos projetos 

de cada especialidade, acompanhados de documento comprovativo de 

inscrição em ordem profissional e seguro de responsabilidade civil. 

Inclui ainda documento da E-redes relativo ao projeto de 

infraestruturas elétricas. No entanto, não consta do processo 

documento certificando o projeto de infraestruturas de gás, apesar de 

segundo informação do coordenador do projeto, arquiteto Marco Pimparel 

se encontrara em condições de poder apresentar brevemente. Nesse 

sentido, a eventual aprovação ficará condicionada à apresentação deste 

elemento. ---------------------------------------------------------- 

6.6. Caução: -------------------------------------------------------  
a) De acordo com o artigo 54º do RJUE, para garantir a boa e regular 

execução das obras de urbanização deverá ser prestada caução a favor 

da Câmara Municipal nos moldes definidos nº 1, nº 2 e nº 3 do referido 

artigo; ------------------------------------------------------------ 

b) Assim, para a determinação do montante da caução, calculada de 

acordo com nº 3 do referido artigo, foi solicitada a colaboração das 

diversas unidades orgânicas do Município acima mencionadas; ---------  

c) Assim, o orçamento apresentado no valor de 486.810,81€ deverá 

ser corrigido, incorporando a correção referida na informação da DOP, 

nos artigos referidos, para mais, em 32.162,01€. Relembra-se ainda que 
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o ofício da E-redes relativo às infraestruturas elétricas apresenta o 

valor de 49.800,52€, e, portanto, superior ao valor apresentado no 

orçamento; ---------------------------------------------------------  

d) Nesse sentido, o valor da caução a prestar deverá ser de 

563.442,97€ (incluindo 5% destinado a encargos de administração, 

conforme estipulado no nº3, art.54º RJUE). -------------------------- 

7. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

7.1. Face ao exposto, coloca-se à consideração superior, proposta de 
decisão de deferimento condicionado do pedido de licenciamento da 

operação de loteamento e das obras de urbanização apresentadas, nos 

termos do artigo 21º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

(RJUE), DL. nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual. O 

condicionamento resulta dos seguintes fatores: ---------------------- 

a) Cumprimento do parecer favorável condicionado da APA, Ofício nº 

S064127-202011-ARHN.DDI e obtenção do título de utilização de recursos 

hídricos, relativo ao alargamento do pontão sobre o ribeiro do Ribelas, 

procedimento a decorrer a cargo da Divisão de Projetos e Mobilidade 

deste Município; ---------------------------------------------------- 

b) Obtenção e posterior apresentação no Município do parecer favorável 

da Duriensegás, até ao momento do pedido de emissão de alvará; ------ 

c)Aceitação das condições impostas no parecer da E-redes; ----------- 

d)Correção do orçamento por especialidades, incorporando as correções 

como acima apresentado, com vista à prestação da caução corrigida, nos 

termos do artigo 54º do RJUE; --------------------------------------- 

e) Cumprimento integral dos pareceres internos anexos à presente 

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

7.2. Caso a presente proposta mereça aprovação superior, informa-se 
ainda que, de acordo com o disposto no n.º3, do artigo 76.º, do D.L. 

n.º 555/99 de 16/12, na sua redação atual, dispõe a requerente do 

prazo de um ano para requerer formalmente a emissão de alvará da 

operação de loteamento com obras de urbanização em causa, sob pena de 

caducidade desta deliberação, conforme o previsto no artigo 71.º do 

citado diploma legal, devendo para o efeito instruir o seu pedido com 

os elementos mencionados no n.º 1  e no n.º 2 da Portaria n.º 216-

E/2008 de 03/03, designadamente: ------------------------------------ 

a) Documento comprovativo da prestação de caução, no valor de 

563.442,97€; ------------------------------------------------------- 

b) 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; -------------------------------------- 

c) Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 
direção técnica das obras, acompanhado de documento de inscrição em 

ordem profissional; ------------------------------------------------- 

d) Declaração de titularidade do certificado de classificação de 

empreiteiro de obras públicas, do título de registo na atividade ou 

do certificado de classificação de industrial de construção civil; -- 

e) Livro de obra, com menção do termo de abertura; ----------------- 
f) Plano de segurança e saúde; ------------------------------------- 
g) Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente 
e, em base digital, inclusive em formato editável (5 exemplares); --- 

h) Planta de cedências para o domínio público; --------------------- 
i) Fichas de lote; ------------------------------------------------- 
j) Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos 

matriciais de proveniência; ----------------------------------------- 

k) Atualização da certidão da conservatória do registo predial 

anteriormente entregue. --------------------------------------------- 
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7.3. Mais se informa que pela emissão do alvará deverão ser liquidadas 
as correspondentes taxas previstas pelo artigo 117.º, do DL nº 555/99 

de 16/12, na sua redação atual, as quais se encontram estabelecidas 

no Regulamento de Liquidação e Cobrança de taxas devidas pela 

realização de operações urbanísticas. -------------------------------

Em anexo: -----------------------------------------------------------

- Parecer da APA, Ofício nº S064127-202011-ARHN.DDI; ----------------

- Pareceres da DPM, DA, DRO e DOP. ---------------------------------- 

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

Chaves, 28 de abril de 2021 -----------------------------------------

A Técnica Superior, Arquiteta Susana Gomes Fernandes. ---------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.28. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.28.    ------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. PAICD 3.1 - BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO DOS FORTES – 

REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 13 MORADIAS DA CMC – RETIFICAÇÃO FOLHA 

DESCRITIVA DO AUTO DE MEDIÇÃO Nº10 ---------------------------------- 

Foi presente a informação nº 174/2021, 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, 2ª Série, n.º 126 de 4 de julho de 2019, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “BENEFICIAÇÃO 

DO EDIFICADO DO BAIRRO DOS FORTES – REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 13 

MORADIAS DA CMC”. --------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 16 de setembro de 2019, o Município de Chaves 

adjudicou à firma “JCNF – Construções, 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 21 de 

novembro de 2019. --------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 429 985,00 € (quatrocentos 

e vinte e nove mil novecentos e oitenta e cinco euros) acrescido do 

valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------------------------------ 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 
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Na elaboração do auto de medição nº10, datado de 10 de fevereiro de 

2021, na folha descritiva do auto, para efeitos de depósito de 

garantia, foi por lapso, efetuada a retenção de 10% do valor do auto, 

em vez de 5%. Neste contexto, após verificação da ocorrência, foi 

retificada a folha descritiva do auto de medição nº10, devendo o 

empreiteiro ser ressarcido do valor em falta, ou seja 2.636,83€ (dois 

mil seiscentos e trinta e seis euros e oitenta e três cêntimos). ---- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

1. Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões 

de facto em cima enunciadas, propõe-se o seguinte: ------------------ 

i. que a presente proposta seja agendada para a reunião do Executivo 

Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação; ------------ 

ii. caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser a mesma enviada para a divisão de gestão 

financeira, a fim de ser ressarcido e empreiteiro do valor de 2.636,83€ 

(dois mil seiscentos e trinta e seis euros e oitenta e três cêntimos); 

iii. caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada. ----------------------------------------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------- 

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

Divisão de Obras Publicas, 24 de março 2021 ------------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

Anexos: Folha descritiva retificada --------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.03.24. – 

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 

2021.03.24. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. REQUALIFICAÇÃO DA EM 550 ENTRE A RUA CENTRAL (ARCOSSÓ) E A RUA 

FARIA DE MORAIS (VIDAGO) – RELATÓRIO FINAL - ADJUDICAÇÃO ------------ 

Foi presente a informação nº 189/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República, 2ª. Série, nº 41, de 01 de março de 2021 concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“Requalificação da EM 550 entre a Rua Central (Arcossó) e a Rua Faria 

de Morais (Vidago)”. ------------------------------------------------ 

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

Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da 

empreitada à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e 

Obras Públicas, S.A.” pelo valor global de 219.000,00 € (Duzentos e 

dezanove mil euros), IVA não incluído. ------------------------------ 

Promoveu-se de imediato à respetiva audiência prévia escrita, e 

esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão, nenhum dos concorrentes apresentou, qualquer sugestão 

quanto ao sentido da decisão, conforme melhor se comprova pelo 

relatório final, documento que aqui se dá, por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. --------------------------- 
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III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo 

camarário que delibere no sentido de: ------------------------------- 

a) A aprovação do relatório final da empreitada “Requalificação da EM 

550 entre a Rua Central (Arcossó) e a Rua Faria de Morais (Vidago)”; 

b) A adjudicação à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de 

Construções e Obras Públicas, S.A.” pelo valor de 219.000,00 € 

(Duzentos e dezanove mil euros), IVA não incluído, com um prazo de 

execução de 120 dias, remetendo-se o mesmo, “relatório final” à 

entidade competente para autorizar despesa, no caso, a Câmara 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

c) De salientar que o valor total da proposta (219.000,00 €) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo: 0102/07030301 2019 I 8; -- 

d) A aprovação da minuta do contrato em anexo, nos termos das 

disposições combinadas previstas na alínea d) do nº 2 do artigo 77º e 

do nº 1 do artigo 98º do CCP; --------------------------------------- 

e) Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do 

CCP, a nomeação da Sra. Eng.ª Cláudia Moura, como gestor do contrato, 

com a função de acompanhar permanentemente a execução do contrato e 

elaborar o relatório de avaliação no final de obra; ----------------- 

f) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

senhor Presidente, se remeta o procedimento à Unidade Flexível de 3º 

Grau de Contratos e Expropriações, com vista à celebração do respetivo 

contrato com o Adjudicatário. --------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 16 de abril de 2021. --------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato ---------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL ----------------------------------------------------- 

Aos 16 dias do mês de abril de 2021, na Divisão de obras Públicas, 

reuniu o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído 

pelos seguintes membros: -------------------------------------------- 

- Presidente: Vítor Joaquim Fernandes Pereira, Técnico Superior da 

Divisão de Obras Públicas; ------------------------------------------ 

- 1 º Vogal: Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Técnica Superior 

da Divisão de Obras Públicas; --------------------------------------- 

- 2.º Vogal: Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe da Divisão de 

Obras Públicas; ----------------------------------------------------- 

com o fim de tornar definitivo o relatório preliminar – sentido de 

adjudicação, no sentido de permitir a prática do ato adjudicatório, 

no âmbito do presente procedimento. --------------------------------- 

No passado dia 07 de abril procedeu-se à notificação do projeto de 

decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedidos 5 dias para 

se pronunciarem sobre o mesmo --------------------------------------- 

Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos concorrentes 

apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da decisão. ---------- 

Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte: ---------------- 

Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação, a intenção exposta no 

relatório preliminar – adjudicação da empreitada “Requalificação da 

EM 550 entre a Rua Central (Arcossó) e a Rua Faria de Morais (Vidago)” 

à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras 

Públicas, S.A.” pelo valor de 219.000,00 € (Duzentos e dezanove mil 
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euros), IVA não incluído, com um prazo de execução de 120 dias, 

remetendo-se o mesmo – relatório final – à entidade competente para 

autorizar despesa, no caso, a Câmara Municipal; --------------------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai 

ser assinado pelos membros do júri ---------------------------------- 

O Júri -------------------------------------------------------------- 

O Presidente -------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Os Vogais ----------------------------------------------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra) --------------------------- 

(Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA EM 550 ENTRE A 

RUA CENTRAL (ARCOSSÓ) E A RUA FARIA DE MORAIS (VIDAGO)” ---------- 

No dia …… de …………….. de 202…., nesta cidade de Chaves, no Edifício dos 

Paços do Concelho, celebram o presente contrato de empreitada pelo 

preço contratual de € 219.000,00 (duzentos e dezanove mil euros), 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do disposto no 

Código dos Contratos Públicos: ------------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 

concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, Praça de Camões, em Chaves. ----------------- 

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

Como Segundo Contratante, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S. A., 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 ………………………….., titular do Cartão do Cidadão 

n.º …………………., emitido pelas entidades competentes da República 

Portuguesa, com residência …………………………….., concelho de ………………….., na 

qualidade de ……………………………, conforme poderes constantes da ……………………….., 

documento que fica arquivado em anexo ao presente contrato. ---------

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

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a execução da empreitada de 

“Requalificação da EM 550 entre a Rua Central (Arcossó) e a Rua Faria 

de Morais (Vidago)”, situada no concelho de Chaves, pelo preço de € 

219.000,00 (duzentos e dezanove mil euros), que não inclui o IVA à 

taxa legal em vigor. ----------------------------------------- 

2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao 

segundo contratante, mediante deliberação camarária, no passado dia 

……………………………, precedida de convite, em conformidade com o Projeto de 

Execução, Caderno de Encargos, Plano de Segurança e Saúde e Plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição desta 

empreitada, devidamente aprovados por deliberação camarária, 

……………………………, nos termos da proposta apresentada pelo segundo 

contratante, bem como da lista de preços unitários a ela anexa, 

documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e que ficam 

arquivados junto do presente contrato. ----------------------- 

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

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------ 
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1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 120 (cento 

e vinte) dias, a contar da data do auto de consignação dos trabalhos, 

que deverá ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, a contar da 

data da assinatura do presente contrato, assumindo o segundo 

contratante o compromisso de ter a empreitada totalmente concluída 

dentro do citado prazo. ---------------------------------- 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 

e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 

consignação, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1, do Artigo 

362.º, do CCP. ----------------------- 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o n.º 1 

antecedente, encontra-se prevista para dia ……………………………. ---------- 

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

(Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

estruturais; ------------------------------------------------------- 

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

não estruturais e instalações técnicas; ---------------------------- 

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à 

obra, mas dela autonomizáveis. ------------------------------------- 

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de 

garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 

a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ---- 

3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos 

de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e 

depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que 

se destina. ---------------------------------------------------- 

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

(Pagamentos) ------------------------------------------------------- 

1. Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma 

periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições 

mensais a realizar de acordo com a Cláusula 26.ª do Caderno de Encargos 

da empreitada, objeto do presente contrato, bem como na Cláusula 32.ª 

do mesmo Caderno. ------------------------------------ 

2. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a 

apresentação da respetiva fatura. ---------------------------------- 

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

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------ 

1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração 
dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 

durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto 

no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------ 

2. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: F17 – Pavimentação 
de Estrada, publicada no despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 5 

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

3. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da 
revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

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

Cláusula 6.ª ------------------------------------------------------- 

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 
do primeiro contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 
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deste contrato cabimento na rubrica com as seguintes classificações 

Económicas: …………………, Cabimento n.º …………, de ………………... --------------- 

2. Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromissos 
n.º ……….., de ………………., em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo 

9.º e n.º 3, do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

e artigo 7.º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho.  

Cláusula 7.ª ------------------------------------------------------- 

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária n.º ……. 

emitida pelo ………….., em …………………, no valor de € ……………….. 

(……………………………..), correspondendo a 5% do valor dos trabalhos objeto do 

presente contrato. -------------------------------------------------- 

Cláusula 8.ª ------------------------------------------------------- 

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

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, …………………….., por 

deliberação camarária, no passado dia …………………….., com a função de 

acompanhar permanentemente a execução do contrato e elaborar o 

relatório de avaliação, no final da obra. -------------------------- 

Cláusula 9.ª ------------------------------------------------------- 

(Foro Competente) -------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ----------------- 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------ 

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 

1. Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 
as expressas no contrato, no Projeto de Execução, Caderno de Encargos, 

Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

de Construção e Demolição, e na proposta que foi apresentada pelo 

segundo contratante. ------------------------------------------------ 

2. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de encargos, 
seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo contratante, 

e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos do disposto 

n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. -------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------ 

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------- 

(Disposições finais) ------------------------------------------------ 

1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas. -------------------------------- 

2. O procedimento por concurso público relativo ao presente contrato 
foi autorizado por ……………………………………………….., do passado dia ………………………….. 

3. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 
foi adjudicado por ……………………………………, do passado dia …………………….., tendo, 

nessa data, sido aprovada a minuta do respetivo contrato. ----------- 

4. Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 
contrato. ---------------------------------------------------------- 

5. Foram apresentados pelo segundo contratante: ………………………………………… ---- 
O Primeiro Contratante: -------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: --------------------------------------------- 
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Contrato n.º ……./E/2021. ------------------------------------------- 

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

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

2021.04.26. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. ECOVIA DO TÂMEGA – 3ª FASE / VIDAGO – VILA POUCA DE AGUIAR – 

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

Foi presente a informação nº 190/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República, 2ª. Série, nº 40, de 26 de fevereiro de 2021 concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“Ecovia do Tâmega – 3ª Fase / Vidago – Vila Pouca de Aguiar”. ------- 

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

Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da 

empreitada ao consórcio “Norteados, Lda. / Empresa de Transportes – 

Tâmega Trans, Lda.” pelo valor global de 368.000,00 € (Trezentos e 

sessenta e oito mil euros), IVA não incluído. ----------------------- 

Promoveu-se de imediato à respetiva audiência prévia escrita, e 

esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão, nenhum dos concorrentes apresentou, qualquer sugestão 

quanto ao sentido da decisão, conforme melhor se comprova pelo 

relatório final, documento que aqui se dá, por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. --------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo 

camarário que delibere no sentido de: ------------------------------- 

a) A aprovação do relatório final da empreitada “Ecovia do Tâmega – 

3ª Fase / Vidago – Vila Pouca de Aguiar”; --------------------------- 

b) A adjudicação à empresa “Norteados, Lda. / Empresa de Transportes 

– Tâmega Trans, Lda.” pelo valor de 368.000,00 € (Trezentos e sessenta 

e oito mil euros), IVA não incluído, com um prazo de execução de 180 

dias, remetendo-se o mesmo, “relatório final” à entidade competente 

para autorizar despesa, no caso, a Câmara Municipal; ---------------- 

c) De salientar que o valor total da proposta (368.000,00 €) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo: 3.3.1. 0102/07030301 2011 

I 6; ---------------------------------------------------------------- 

d) A aprovação da minuta do contrato em anexo, nos termos das 

disposições combinadas previstas na alínea d) do nº 2 do artigo 77º e 

do nº 1 do artigo 98º do CCP; --------------------------------------- 

e) Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do 

CCP, a nomeação da Sra. Eng.ª Cláudia Moura, como gestor do contrato, 

com a função de acompanhar permanentemente a execução do contrato e 

elaborar o relatório de avaliação no final de obra; ----------------- 

f) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

senhor Presidente, se remeta o procedimento à Unidade Flexível de 3º 

Grau de Contratos e Expropriações, com vista à celebração do respetivo 

contrato com o Adjudicatário. --------------------------------------- 

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



                                                                F. 104 

                                                                  _____________________ 

 
Divisão de Obras Públicas, 16 de abril de 2021. --------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato ---------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL ----------------------------------------------------- 

Aos 16 dias do mês de abril de 2021, na Divisão de obras Públicas, 

reuniu o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído 

pelos seguintes membros: -------------------------------------------- 

- Presidente: Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Técnica 

Superior da Divisão de Obras Públicas; ------------------------------ 

- 1 º Vogal: Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe da Divisão de 

Obras Públicas; ----------------------------------------------------- 

- 2.º Vogal: Vítor Joaquim Fernandes Pereira, Técnico Superior da 

Divisão de Obras Públicas; ------------------------------------------ 

com o fim de tornar definitivo o relatório preliminar – sentido de 

adjudicação, no sentido de permitir a prática do ato adjudicatório, 

no âmbito do presente procedimento. --------------------------------- 

No passado dia 07 de abril procedeu-se à notificação do projeto de 

decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedidos 5 dias para 

se pronunciarem sobre o mesmo --------------------------------------- 

Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos concorrentes 

apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da decisão. ---------- 

Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte: ---------------- 

Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação, a intenção exposta no 

relatório preliminar – adjudicação da empreitada “Ecovia do Tâmega – 

3ª Fase / Vidago – Vila Pouca de Aguiar” à empresa “Norteados, Lda. / 

Empresa de Transportes – Tâmega Trans, Lda.” pelo valor de 368.000,00 

€ (Trezentos e sessenta e oito mil euros), IVA não incluído, com um 

prazo de execução de 180 dias, remetendo-se o mesmo – relatório final 

– à entidade competente para autorizar despesa, no caso, a Câmara 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai 

ser assinado pelos membros do júri ---------------------------------- 

O Júri -------------------------------------------------------------- 

O Presidente -------------------------------------------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra) --------------------------- 

Os Vogais ----------------------------------------------------------- 

(Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA “ECOVIA DO TÂMEGA – 3.ª FASE /VIDAGO 

– VILA POUCA DE AGUIAR” --------------------------------------------- 

No dia …… de …………….. de 202…., nesta cidade de Chaves, no Edifício dos 

Paços do Concelho, celebram o presente contrato de empreitada pelo 

preço contratual de € 219.000,00 (duzentos e dezanove mil euros), 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do disposto no 

Código dos Contratos Públicos: -------------------------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 

concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, Praça de Camões, em Chaves. ------------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 
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Como Segundo Contratante, NORTEADOS, 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, e 

EMPRESA DE TRANSPORTES -TÂMEGA TRANS, 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, 

empresas devidamente associadas sob a forma de consórcio, conforme 

…………………………., neste ato, legalmente, representado por ………………………….., 

titular do Cartão do Cidadão n.º …………………., emitido pelas entidades 

competentes da República Portuguesa, com residência …………………………….., 

concelho de ………………….., na qualidade de ……………………………, conforme poderes 

constantes da ……………………….., documento que fica arquivado em anexo ao 

presente contrato, -------------------------------------------------- 

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

(Objeto e preço contratual) ----------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a execução da empreitada de 

“Ecovia do Tâmega – 3.ª Fase /Vidago – Vila Pouca de Aguiar”, situada 

no concelho de Chaves, pelo preço de € 368.000,00 (trezentos e sessenta 

e oito mil euros), que não inclui o IVA à taxa legal em vigor. ------ 

2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao 

segundo contratante, mediante deliberação camarária, do passado dia 

……………………………, precedida de convite, em conformidade com o Projeto de 

Execução, Caderno de Encargos, Plano de Segurança e Saúde e Plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição desta 

empreitada, devidamente aprovados por deliberação camarária, de 

……………………………, nos termos da proposta apresentada pelo segundo 

contratante, bem como da lista de preços unitários a ela anexa, 

documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e que ficam 

arquivados junto do presente contrato. ------------------------------ 

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

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------- 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias, a contar da data do auto de consignação dos trabalhos, 

que deverá ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, a contar da 

data da assinatura do presente contrato, assumindo o segundo 

contratante o compromisso de ter a empreitada totalmente concluída 

dentro do citado prazo. --------------------------------------------- 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 

e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 

consignação, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1, do Artigo 

362.º, do CCP. ------------------------------------------------------ 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o n.º 1 

antecedente, encontra-se prevista para dia ……………………………. ------------- 

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

(Prazo de Garantia da Obra) ----------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 

d) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 
estruturais; ------------------------------------------------------- 

e) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 
não estruturais e instalações técnicas; ----------------------------- 

f) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à 
obra, mas dela autonomizáveis. -------------------------------------- 
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2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de 

garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 

a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ----- 

3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos 

de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e 

depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que 

se destina. --------------------------------------------------------- 

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

(Pagamentos) ------------------------------------------------------- 

3. Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma 

periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições 

mensais a realizar de acordo com a Cláusula 26.ª do Caderno de Encargos 

da empreitada, objeto do presente contrato, bem como na Cláusula 32.ª 

do mesmo Caderno. --------------------------------------------------- 

4. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a 

apresentação da respetiva fatura. ----------------------------------- 

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

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------- 

4. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração 
dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 

durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto 

no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------- 

5. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: F9 – Arranjos 

Exteriores, publicada no despacho n.º 1 592/2004 (2.ª série), de 8 de 

janeiro. ----------------------------------------------------------- 

6. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da 
revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

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

Cláusula 6.ª ------------------------------------------------------- 

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

3. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 
do primeiro contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento na rubrica com as seguintes classificações 

Económicas: …………………, Cabimento n.º …………, de ………………... --------------- 

4. Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromissos 
n.º ……….., de ………………., em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo 

9.º e n.º 3, do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

e artigo 7.º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho. 

Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------- 

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária n.º ……. 

emitida pelo ………….., em …………………, no valor de € ……………….. 

(……………………………..), correspondendo a 5% do valor dos trabalhos objeto do 

presente contrato. -------------------------------------------------- 

Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------- 

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

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, …………………….., por 

deliberação camarária, no passado dia …………………….., com a função de 

acompanhar permanentemente a execução do contrato e elaborar o 

relatório de avaliação, no final da obra. --------------------------- 

Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------- 

(Foro Competente) --------------------------------------------------- 
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Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------ 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------- 

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 

3. Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 
as expressas no contrato, no Projeto de Execução, Caderno de Encargos, 

Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

de Construção e Demolição, e na proposta que foi apresentada pelo 

segundo contratante. ------------------------------------------------ 

4. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de encargos, 
seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo contratante, 

e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos do disposto 

n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. -------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------- 

(Legislação aplicável) ---------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------- 

(Disposições finais) ------------------------------------------------ 

6. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas. -------------------------------- 

7. O procedimento por concurso público relativo ao presente contrato 
foi autorizado por ……………………………………………….., do passado dia ………………………….. 

8. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 
foi adjudicado por ……………………………………, do passado dia …………………….., tendo, 

nessa data, sido aprovada a minuta do respetivo contrato. ----------- 

9. Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 
contrato. ---------------------------------------------------------- 

10. Foram apresentados pelo segundo contratante: ………………………………………… - 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ---------------------------------------------- 

Contrato n.º ……./E/2021. -------------------------------------------- 

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

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

2021.04.26. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

“REQUALIFICAÇÃO DA AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL (PAMUS 9)” E NOMEAÇÃO DO 

RESPETIVO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. ----------------- 

Foi presente a informação nº 194/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1 - A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República – 2ª Série, nº 231, de 26 de novembro de 2020, concurso 

público, para a execução da empreitada “Requalificação da Av. Pedro 

Álvares Cabral (PAMUS 9)”; ------------------------------------------ 

2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 04 de fevereiro de 2021, o Município de Chaves 

adjudicou à empresa “Soterra, Lda.”; -------------------------------- 
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3 – O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura 

do contrato administrativo de obras públicas, no dia 17 de março de 

2021; -------------------------------------------------------------- 

4 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária é de 185.000,00 € (Cento e oitenta e cinco mil 

euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, com o 

prazo de execução da obra de 90 dias; ------------------------------- 

5 – O adjudicatário, através de correio eletrónico, no dia 16 de abril 

de 2021, apresenta o Plano de Segurança e Saúde. -------------------- 

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

Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da 

construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se 

necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do 

Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários 

ou móveis. ---------------------------------------------------------- 

Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003, 

foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde 

no trabalho, para a fase de execução da obra. ----------------------- 

Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pelo Sr. º Eng.º 

Gilberto Fernandes, conclui-se que o mesmo se encontra em condições 

de ser aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser 

atualizado, sempre que no decurso da empreitada se verifique que as 

condições iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou 

identificados novos riscos. ----------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de 

segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido 

diploma legal, propõe-se ao executivo camarário, deliberação no 

sentido de: --------------------------------------------------------- 

1. Aprovar o Plano de Segurança e saúde em anexo; ------------------ 

2. Nomear como coordenador de segurança o Técnico Superior, Eng.º 

Gilberto Fernandes; ------------------------------------------------- 

3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa 

declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de 

segurança e a sua aceitação; ----------------------------------------

4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29 

de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT 

(Autoridade para as Condições de Trabalho). ------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 19 de abril de 2021 ---------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues) ----------------------------------- 

Em Anexo: O Plano de Segurança e Saúde. ----------------------------- 

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

2021.04.26. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.5. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

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

INFRAESTRUTURAS” E NOMEAÇÃO DO RESPETIVO COORDENADOR DE SEGURANÇA E 

SAÚDE EM OBRA. ------------------------------------------------------ 
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Foi presente a informação nº 195/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1 - A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República – 2ª Série, nº 213, de 02 de novembro de 2020, concurso 

público, para a execução da empreitada “Rua Dom Gualdim Pais / Rua 

Francisco Barros Teixeira Homem - Infraestruturas”; ----------------- 

2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 04 de fevereiro de 2021, o Município de Chaves 

adjudicou à empresa “Soterra, Lda.”; -------------------------------- 

3 – O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura 

do contrato administrativo de obras públicas, no dia 17 de março de 

2021; -------------------------------------------------------------- 

4 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária é de 186.516,00 € (Cento e oitenta e seis mil, 

quinhentos e dezasseis euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa 

legal em vigor, com o prazo de execução da obra de 150 dias; -------- 

5 – O adjudicatário, através de correio eletrónico, no dia 16 de abril 

de 2021, apresenta o Plano de Segurança e Saúde. -------------------- 

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

Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da 

construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se 

necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do 

Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários 

ou móveis. ---------------------------------------------------------- 

Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003, 

foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde 

no trabalho, para a fase de execução da obra. ----------------------- 

Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pelo Sr. º Eng.º 

Gilberto Fernandes, conclui-se que o mesmo se encontra em condições 

de ser aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser 

atualizado, sempre que no decurso da empreitada se verifique que as 

condições iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou 

identificados novos riscos. ----------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de 

segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido 

diploma legal, propõe-se ao executivo camarário, deliberação no 

sentido de: --------------------------------------------------------- 

1. Aprovar o Plano de Segurança e saúde em anexo; ------------------ 

2. Nomear como coordenador de segurança o Técnico Superior, Eng.º 

Gilberto Fernandes; ------------------------------------------------- 

3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa 

declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de 

segurança e a sua aceitação; ----------------------------------------

4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29 

de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT 

(Autoridade para as Condições de Trabalho). ------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 19 de abril de 2021 ---------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues) ----------------------------------- 

Em Anexo: O Plano de Segurança e Saúde. ----------------------------- 

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

2021.04.26. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.6. SANEAMENTO BÁSICO DE ADÃES – LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO (3 ANOS) ------ 

Foi presente a informação nº 202/2021, 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 74 de 13 de abril de 2017, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada 

“SANEAMENTO BÁSICO DE ADÃES”. --------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 21 de julho de 2017, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “Altura Dinâmica Lda.”, a execução da referida empreitada. -- 

3. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 346 345,85 € (trezentos e 

quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco euros e oitenta e 

cinco cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar: ------------------------------------------------ 

• O contrato de execução da empreitada é de 7 de setembro de 2017 - 

• A data da consignação é de 11 de setembro de 2017 --------------- 

• A data da comunicação da aprovação do PSS foi a 6 de setembro de 

2017 --------------------------------------------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 180 dias ----------------------------- 

4. O Auto de receção provisória é do dia 20 de março de 2018. ------ 

5. Para cumprimento das obrigações contratuais, o adjudicatório 

apresentou a garantia bancária nº 00125-02-2072597, emitida pelo Banco 

Comercial Português, S.A. no valor de 17.317,29€ (dezassete mil 

trezentos e dezassete euros e vinte e nove 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. --------------------- 

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

1. A entidade executante através de correio eletrónico datado de 

20/04/2021, vem solicitar, a liberação de 75% do valor da garantia da 

obra, visto já terem decorrido três anos, do prazo de garantia da 

obra. -------------------------------------------------------------- 

2. Face ao exposto, a fiscalização efetuou uma visita ao local onde 

se executaram os trabalhos, no dia 22/04/2021, verificando-se, não 

haver anomalias e que os trabalhos se encontram executados em 

conformidade com as boas praticas de execução. ---------------------- 

3. Visto já terem decorrido três anos após a data da receção provisória 

da obra, não se vê qualquer inconveniente na redução, em 75% do valor 

total da garantia para execução da obra, de acordo com o estabelecido 

na alínea a), b) e c) do ponto 5 do artigo 295º do CCP e conforme o 

seguinte: ---------------------------------------------------------- 
Autos Valor dos Autos Retenção nos autos (5%)  

1 14.769,10 € 738,46€ 

2 61.783,95€ 3.089,20€ 

3(agua) 15.485,00€ 774,25€ 

4 93.354,84€ 4.667,74€ 

5 (agua) 6.690,00€ 334,50€ 

6 56.405,35€ 2.820,27€ 

7(agua) 11.925,00€ 596,25€ 
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8 82.431,61€ 4.121,58€ 

9(agua) 3.501,00€ 175,05€ 

TOTAL 346.345,85 € 17.317,29 € 

   

Valor dos Autos Valor da retenção (5%) Liberação do Valor Retido 

346.345,85 € 17.317,29€ 

1º ano, 30% 5.195,19€ 

2º ano, 30% 5.195,19€ 

3º ano, 15% 2.597,59€ 

          12.987,97€ 

Valor do Contrato 
Garantia Bancária              

(5% do valor contratual) 

Liberação do Valor da 

Garantia 

 

346.345,85 € 

 

17.317,29€ 

 

1º ano, 30% 5.195,19€ 

2º ano, 30% 5.195,19€ 

3ºano, 15% 2.597,59€ 

          12.987,97€ 

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 o 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 00125-

02-2072597, emitida pelo Banco Comercial Português, S.A., no montante 

de 12.987,97€ e que seja enviada a presente informação à divisão de 

Gestão Financeira, a fim de ser restituído ao empreiteiro, o valor de 

12.987,97€; -------------------------------------------------------- 

3. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação, por parte do 

órgão executivo, comunicar a mesma à entidade executante. ----------- 

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

Divisão de Obras Publicas, 22 de abril de 2021 ---------------------- 

A Técnica superior -------------------------------------------------- 

(Madalena Branco) --------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.04.22. – 

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 

2021.04.26. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.7. “PARU 2.1 – REABILITAÇÃO DO MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE, DO CASTELO, 

BALUARTE E ENVOLVENTE”.PRORROGAÇÃO DE PRAZO ------------------------- 

Foi presente a informação nº 209/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 
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1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 144, de 27 der julho de 2020, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “PARU 2.1 – 

Reabilitação do Museu da Região Flaviense, do Castelo, Baluarte e 

Envolvente”. ------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 31 de agosto de 2020, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras Públicas, 

S.A.”, a execução da referida empreitada. --------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 24 de setembro de 2020. --- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 414.499,00€ (Quatrocentos e 

catorze mil, quatrocentos e noventa e nove euros), acrescido do valor 

do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------------------------------------ 

5. Prazo de execução da obra, 180 dias. ---------------------------- 

6. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, tendo tomado conhecimento em 4 de outubro de 2020. 

7. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 28 de outubro de 2020. ---------------------------------- 

8. A empresa adjudicatária vem, através de correio eletrónico do dia 

22 de abril de 2021, solicitar a prorrogação de prazo para a conclusão 

da empreitada até 25 de junho de 2021, alegando que os trabalhos 

tiveram atrasos devido ao Coronavírus – Covid 19. ------------------- 

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

1. A empreitada prevê a reabilitação do Museu da região flaviense, do 

castelo, baluarte e envolvente, visando essencialmente a substituição 

de coberturas, a eliminação das patologias e a criação de 

acessibilidades. --------------------------------------------------- 

2. O prazo da obra, considerando o seu início na data do Auto de 

Consignação deveria terminar no dia 26 de abril 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 da pandemia do vírus Covid-19, foram declarados 

estados de emergência em Portugal. ---------------------------------- 

5. Durante esta fase da pandemia, segundo o adjudicatário da obra, 

viu-se confrontado com diversos constrangimentos, que determinaram a 

necessidade de prorrogação de prazo de execução da presente 

empreitada, designadamente a ausência de trabalhadores na área de 

produção, incluindo trabalhadores de subempreiteiros, justificada pela 

necessidade de cumprimento das medidas de contenção/isolamento, por 

doença causada pelo Covid-19, no intuito de serem adotadas medidas e 

comportamentos adequados ao período de pandemia e conter o contagio 

nos locais de trabalho, para alem dos efeitos da interrupção das 

cadeias de abastecimento, abrangendo materiais/equipamentos 

necessários e indispensáveis à execução dos trabalhos em causa. ----- 

6. O adjudicatário da obra solicita prorrogação até 25 de junho de 

2021, 60 dias. ------------------------------------------------------ 

7. Assim, tendo em consideração as circunstâncias imprevistas que que 

se verificaram, deverá ser concedida prorrogação de prazo graciosa de 

60 dias, 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. ------------------------- 
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8. 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 60 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) 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, 23 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Email do pedido --------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.04.22. – 

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 

2021.04.26. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.8. CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE CHAVES - CONCURSO PÚBLICO  

Foi presente a informação nº 206/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

Para conhecimento e respetiva aprovação, apresenta-se em anexo o 

projeto e processo de procedimento para a execução da obra, “Centro 

de Recolha Oficial de Animais de Chaves”. --------------------------- 

O presente projeto foi a ação vencedora do Orçamento Participativo do 

ano de 2016. -------------------------------------------------------- 

Propõe a execução dos trabalhos de construção de todos os espaços 

destinados ao apoio do Centro de Recolha Oficial de Animais de Chaves 

(CROAC) e 36 unidades de acolhimento completas com os devidos espaços 

de recreio adjacentes, sendo cada uma destas unidades albergue para 4 

animais, o que perfaz um total de 144. Será ainda considerado espaço 

para acolhimento de gatos. ------------------------------------------ 

O projeto prevê ainda a construção dos acessos ao CROAC. ------------ 

O resumo orçamental do projeto apresenta um valor de 592.247,29 €. No 

entanto detetamos um erro de calculo no somatório dos valores, e foi 
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corrigido o valor orçamental para 596.419,38 €, acrescido do respetivo 

valor do IVA. ------------------------------------------------------- 

2. PROPOSTA / DECISÃO: --------------------------------------------- 

Assim e face ao descrito propõe-se: --------------------------------- 

1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 

especificidade dos trabalhos; --------------------------------------- 

2. Seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por 

Concurso Público, para a adjudicação da obra “Centro de Recolha Oficial 

de Animais de Chaves”; ---------------------------------------------- 

3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

596.419,38 €, (Quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e dezanove 

euros e trinta e oito cêntimos), acrescido do respetivo valor do IVA.  

A fixação do preço base do concurso foi elaborada pelo projetista – 

Isométrica Engenharia, que faz parte integrante e que anexamos ------ 

4. Que, de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Código 

dos Contratos Públicos, seja adotado como procedimento prévio à 

contratação, o Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal 

Oficial da União Europeia; ------------------------------------------ 

5. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 180 dias; -------- 

6. Para a realização da presente empreitada, não foram solicitados 

pareceres prévios, a Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária 

da Região Norte, fiscalizará o cumprimento das normas, após o início 

da atividade, ------------------------------------------------------- 

7. De acordo com o definido na alínea b) do n.º 1 do artigo n.º 46.º- 

A do Código dos Contratos Públicos, decidiu-se não prever a adjudicação 

por Lotes, dadas as características da obra; ------------------------ 

8. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: - 

a) Projeto de execução; -------------------------------------------- 

b) Anúncio conforme modelo estipulado no Anexo I, da Portaria n.º 

371/2017 de 14/12; -------------------------------------------------- 

c) Programa de Procedimento; --------------------------------------- 

d) Caderno de Encargos; -------------------------------------------- 

e) Plano de Segurança e Saúde; ------------------------------------- 

f) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

9. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º do Código 

dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 

procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

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

Presidente: Vítor Pereira ------------------------------------------- 

1º Vogal efetivo: Amélia Rodrigues ---------------------------------- 

2º Vogal efetivo: Fernanda Serra ------------------------------------ 

Suplentes: --------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: Gilberto Fernandes ------------------------------- 

2º Vogal suplente: Madalena Branco ---------------------------------- 

10. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências, 

com exceção no disposto no n.º 2 do artigo 69.º do C.C.P. ----------- 

11. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, foi 

na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua aplicação 

conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------------------ 

Dado tratar-se de uma obra classificada na categoria superior a III, 

foi efetuada a revisão do projeto, pela Comissão Municipal de Revisão 

de Projetos, cujo Relatório elaborado a 19 de março de 2021 se anexa, 

entende-se também que determinados elementos de solução da obra a 

realizar exarados no n.º 5 do artigo 43.º do referido diploma, são 

dispensáveis, designadamente: --------------------------------------- 
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- Levantamentos E análises de campo – Para a execução dos trabalhos 

previstos, foram analisados os levantamentos existentes e efetuada 

análise de campo; --------------------------------------------------- 

- Estudo geológico – geotécnico – Foi considerada a informação 

geológica – geotécnica existente, da área de intervenção considerada 

no projeto; --------------------------------------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 

encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, bem como 

pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro; --------- 

- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se incluindo 

a identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos 

bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões a impor – Não 

aplicável dada a natureza da obra; ---------------------------------- 

- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em consideração 

as características da obra a realizar, não foram realizados ensaios 

laboratoriais ou outros; -------------------------------------------- 

- Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 

nos termos da legislação aplicável - O PPGRCD faz parte das peças do 

procedimento, em fascículo anexo. ----------------------------------- 

12. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado em 

596.419,38 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo 4.3. 0102/07010307 0101 2017 I 27, tendo sido 

concedida à obra a proposta de cabimento n.º 998 e   /2021. --------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 22 de abril de 2021 ---------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Amélia Rodrigues) -------------------------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Projeto de Execução; ---------------------------------------------- 

- Declarações do Júri do Concurso; ---------------------------------- 

- Justificação do Preço Base; --------------------------------------- 

- Modelo de Anúncio de Concurso Público; ---------------------------- 

- Programa de Procedimento; ----------------------------------------- 

- Caderno de Encargos; ---------------------------------------------- 

- Plano de Segurança e Saúde; --------------------------------------- 

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

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

2021.04.26. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.9. 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, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 25/DOP/2021 (ÁGUA) ------------------------------- 
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Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 25/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 19.180,00  

€, IVA incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

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

2021.04.26. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 19.180,00 

(Dezanove mil, cento e oitenta euros), acrescido de IVA à taxa legal 

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

 

 

1.10. 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, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 26/DOP/2021 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) ---------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 26/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 23.571,51 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

2021.04.26. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 23.571,51 

(Vinte e três mil, quinhentos e setenta e um euros e cinquenta e um 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.11. 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, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 27/DOP/2021 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) ------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 27/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 8.274,00 

€, 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 

2021.04.26. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 8.274,00 

(Oito mil, duzentos e setenta e quatro euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

 

 



                                                                F. 117 

                                                                  _____________________ 

 
1.12. PAICD 3.1 – BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO DOS FORTES – 

REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 13 MORADIAS DA CMC - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

12/DOP/2021 -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 12/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JCNF – Construção, Lda., no valor de 39.213,59 €, 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 

2021.04.26. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 39.213,59 

(Trinta e nove mil, duzentos e treze euros e cinquenta e nove 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.13. MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - 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, COSTA & CARREIRA, LDA., no valor de 10.194,55 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.04.26. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 10.194,55 

(Dez mil, cento e noventa e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.14. PARU 2.1 – REABILITAÇÃO DO MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE, DO CASTELO, 

BALUARTE E ENVOLVENTE - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 05/DOP/2021 -------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 05/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 76.827,06 €, 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 

2021.04.26. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 76.827,06 

(Setenta e seis mil, oitocentos e vinte e sete euros e seis cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.15. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES - 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 285.171,02 €, 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 

2021.04.26. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

285.171,02 (Duzentos e oitenta e cinco mil, cento e setenta e um euros 

e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------- 

 

 

1.16. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 05/DOP/2021 (LOTE 2) ------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 05/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 15.708,76 €, 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 

2021.04.26. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 15.708,76 

(Quinze mil, setecentos e oito euros e setenta e seis cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.17. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 06/DOP/2021 (LOTE 3) ------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 06/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 70.426,34 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

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

2021.04.26. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 70.426,34 

(Setenta mil, quatrocentos e vinte e seis euros e trinta e quatro 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.18. REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2.3 VIDAGO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

05/DOP/2020 -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 05/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, EDIBARRA, ENGEMHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., no valor de 

69.172,40 €, 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 

2021.04.26. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 69.172,40 

(Sessenta e nove mil, cento e setenta e dois euros e quarenta 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 
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1.19. IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE ZONAS DE MEDIÇÃO E CONTROLO 

(ZMC)PONTOS DE LEITURA E CAUDAL - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 04/DOP/2020. --- 

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, VIPECA OBRAS Y SERVICIOS S.L. / TEPMEC, CONSTRUÇÕES, 

LDA., no valor de 8.113,23 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ------------ 

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

2021.04.26. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 8.113,23 

(Oito mil, cento e treze euros e vinte e três cêntimos), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------ 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

VIII 

DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. LUIS FILIPE FERNANDES SILVA. 

INFORMAÇÃO Nº214/DA/2021. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº214/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 05 de abril de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Luis Filipe Fernandes da Silva, 

a solicitar o pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de 

água após o processo de insolvência de 20/01/2020, que se anexa.----- 

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 de acordo com o quadro 

abaixo indicado, as faturas em causa correspondem à data de 

apresentação do pedido 221,41€.-------------------------------------- 

N.º Fatura                Dt.Faturação   Dt. Lim. Pag.      Valor 

FAC 0210792021/0049007633   2021-04-08    2021-04-28        22,52 

FAC 0210792021/0049007721   2021-04-09    2021-04-29         0,29 

FAC 0210792021/0049004708   2021-03-08    2021-03-29        14,98 

FAC 0210792021/0049002487   2021-02-08    2021-03-02        17,21 

FAC 0210792021/0049000261   2021-01-11    2021-02-05        17,98 

FAC 0210792020/0049022031   2020-12-09    2020-12-31        20,44 

FAC 0210792020/0049016118   2020-09-08    2020-09-28        15,50 

FAC 0210792020/0049014049   2020-08-10    2020-11-09        16,35 

FAC 0210792020/0049012035   2020-07-09    2020-10-07        16,08 

FAC 0210792020/0049009942   2020-06-08    2020-09-07        17,55 

FAC 0210792020/0049008029   2020-05-11    2020-08-10        16,63 

FAC 0210792020/0049006298   2020-04-08    2020-07-08        14,31 

FAC 0210792020/0049004417   2020-03-09    2020-03-30        16,08 

FAC 0210792020/0049002537   2020-02-07    2020-03-02        15,49 
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------------------------------------------ Total (€): 221,41 s/Juros 

------------------------------------------ Total (€): 226,29 c/Juros 

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 10 prestações. Sendo 9 prestações no valor de 25€ e a 

última no valor de 1,29€. ------------------------------------------- 

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 221,41€, em 10 

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, 14 de abril 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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.15. ---------------------------------    

Visto, concordo. Proceda-se em conformidade- ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ROGÉRIO AUGUSTO DA COSTA. 

INFORMAÇÃO Nº215/DA/2021. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº215/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 30 de março de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Rogério Augusto da Costa, a 

solicitar o pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de 

água.--------------------------------------------------------------- 

A 30 de março de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente. -- 

A 06 de abril de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº173/SIS - 2021, que o Sr. Rogério Augusto da 
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Costa, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de 

liquidar o valor das faturas, em prestações. ------------------------ 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, as faturas em causa, correspondem à data de 

apresentação do pedido 585,45€. ------------------------------------- 

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 o nº1 do artigo 166º do Regulamento Municipal dos Serviços 

de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais 

Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos, e considerando que o valor é 

superior a 501€ e inferior a 750 €, a prestação mensal será de 75,00€, 

pelo que o faseamento do pagamento em 8 prestações dá cumprimento ao 

exigido.------------------------------------------------------------ 

Considerando que o valor da prestação é de 75€, o valor em causa 

corresponde a 8 prestações. Sendo 7 prestações no valor de 75€ e a 

última no valor de 60,45€.------------------------------------------- 

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 585,45€, em 8 

prestações mensais;------------------------------------------------- 

b.Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

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

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

c.Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

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

municipal, à Divisão de Ambiente.------------------------------------ 

Chaves, 14 de abril 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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.15. ---------------------------------    

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 
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X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2020. 

INFORMAÇÃO Nº10/DGF/2021. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes e Justificação: ------------------------------------ 

1 – Considerando que, o Sistema de Normalização Contabilística para 

as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

192/2015, de 11 de setembro, na sua atual redação, cuja implementação 

veio a ocorrer, após sucessivos adiamentos, no ano de 2020, surge como 

um dos principais impulsionadores da tão esperada reforma da gestão 

pública; ----------------------------------------------------------- 

2 – Considerando que, tal reforma, pretende resolver a fragmentação e 

as inconsistências existentes, permitindo dotar as administrações 

públicas de um sistema orçamental e financeiro mais eficiente e mais 

convergente com os sistemas que atualmente vêm sendo adotados a nível 

internacional; ----------------------------------------------------- 

3 – Considerando que, o SNC-AP passa a contemplar os subsistemas de 

contabilidade orçamental, contabilidade financeira e contabilidade de 

gestão, assentando em: ---------------------------------------------- 

3.1 – Numa estrutura conceptual da informação financeira (EC); ------ 

3.2 – Em Normas de Contabilidade Pública convergentes com as IPSAS; - 

3.3 – Em modelos de demonstrações financeiras; ---------------------- 

3.4 – Numa norma relativa à contabilidade orçamental (NCP26); ------- 

3.5 – Num plano de contas multidimensional (PCM); ------------------- 

3.6 – Numa norma de contabilidade de gestão (NCP27). ---------------- 

4 – Considerando que, ao prestar contas de forma responsável, o 

Município evidencia uma clara intenção em informar, aos utilizadores 

das demonstrações financeiras, de que forma foram utilizados os 

recursos que foram colocados à sua disposição, na prestação de serviços 

aos cidadãos e, bem assim, o seu cumprimento com a legislação, 

regulação ou outros normativos que regem os seus serviços, operações 

e transações e a capacidade para continuar a prestar tais serviços, 

numa perspetiva de longo prazo; ------------------------------------- 

5 - Considerando que, se encontra prevista, na Instrução 1/2019, do 

Tribunal de Contas, a forma de Organização, documentação e meio de 

envio das contas a remeter pelos Municípios, identificando, ainda, no 

seu capítulo IV, algumas Notas Técnicas quanto à aplicabilidade e 

elaboração de documentos de prestação de contas, no cumprimento dos 

Anexos A, A1 e A.5, aplicáveis às Autarquias Locais e constantes da 

aludida Instrução; -------------------------------------------------- 

6 – Considerando que, tratando-se da 1ª vez que o Município de Chaves 

apresenta contas em SNC-AP, encontra-se previsto na NCP 1 - Estrutura 

e Conteúdo das Demonstrações Financeiras, do SNC-AP, um conjunto de 
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divulgações a efetuar no ano da transição, exigindo-se a preparação 

de um balanço de abertura relativo ao primeiro exercício da sua 

aplicação, implicando um conjunto de ajustamentos ao último balanço 

preparado de acordo com os anteriores normativos de contabilidade 

pública; ----------------------------------------------------------- 

7 -  Considerando que o órgão executivo da Autarquia deverá, à luz do 

disposto no nº 1 do artigo 76º, da Lei nº73/2013, de 03 de setembro, 

e na alínea i), do nº 1, do artº33º e alíneas j) e k), do nº 1, do 

artº35º, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, apresentar os documentos 

de prestação de contas ao respetivo órgão deliberativo, de modo a que 

este os aprecie em sessão ordinária, no mês de abril do ano seguinte 

àquele a que respeitam; --------------------------------------------- 

8 – Contudo, considerando que, resulta da conjugação da Lei n.º 75-

B/2020, de 31 de dezembro, artigo 132, n.º 2 Lei do Orçamento do Estado 

para 2021 e Lei n.º 1-A/2020, de 19 de Março, artigo 4, n.º 1 (vigente, 

por força do art.º 2, alínea b) do Decreto-Lei n.º 6-D/2021, de 15 de 

janeiro) a aplicabilidade do seguinte prazo extraordinário, para 

aprovação da prestação de contas de 2020, pelos Municípios: 

➢ Aprovação, em reunião do órgão executivo em data que permita a 

submissão a apreciação e votação da Assembleia Municipal nos termos 

do ponto seguinte; -------------------------------------------------- 

➢ Apreciação e votação pelo órgão deliberativo, até 30 de junho, 

na 3.ª sessão ordinária da Assembleia Municipal; -------------------- 

➢  Submissão a julgamento (TC), até 30 de junho, independentemente 

de aprovação ou apreciação e votação, pelos órgãos municipais 

competentes. ------------------------------------------------------- 

9 –  Considerando que, tal preceito da LOE para 2021 derroga parcial 

e temporariamente a regra prevista pelos nº1  e 2 do art.º 27.º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais e, bem assim, pelo n.º1, do 

art.º 76 do RFALEI, acautelando legalmente que, em vez da apreciação 

das contas pelos órgãos deliberativos da Administração Local ter lugar 

na sessão ordinária durante o mês de abril, pode ser efetuada em sessão 

até 31 de maio de 2021 – sendo que, pelo facto de se poder realizar 

em Maio, não deixará de ser considerada ordinária; ------------------ 

10 - Considerando que, no cumprimento da alínea d), do nº 1, do artº42, 

da Lei 50/2012, de 31 de agosto, a qual aprovou o Regime Jurídico da 

Atividade Empresarial Local, e subsequentes alterações, devem as 

empresas locais facultar os documentos de prestação anual de contas, 

à Câmara Municipal para acompanhamento e controlo; ------------------ 

11 – Considerando que, nos termos da alínea e), do nº 2, do art.º77, 

da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, compete ao auditor externo que 

procede anualmente à revisão legal de contas, “…emitir parecer sobre 

os documentos de prestação de contas do exercício, nomeadamente sobre 

a execução orçamental, o balanço e a demonstração de resultados 

individuais e consolidados e anexos às demonstrações financeiras 

exigidas por lei ou determinados pela Assembleia Municipal.”; ------- 

12 – Considerando que, no cumprimento do ponto 4.1, do capítulo IV – 

Notas Técnicas, da Instrução 1/2019 – TC, de 06 de março, deve constar 

da ata de aprovação das contas pelo órgão competente, a apresentar 

pelas entidades que aplicam o SNC-AP, os factos mais importantes 

constantes dos documentos de prestação de contas, abrangendo, de 

acordo com as situações aplicáveis, designadamente, os vertidos no 

seguinte quadro: ---------------------------------------------------- 
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II – Da Proposta em Sentido Estrito: -------------------------------- 

Face ao exposto, de acordo com as razões de facto e de direito 

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Ex. Sr. Presidente da Câmara 

a adoção da seguinte estratégia procedimental com vista à 

concretização do objetivo em causa, ou seja, aprovar as contas 

relativas à gerência de 2020: --------------------------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para 
reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação dos documentos de prestação de contas relativos ao exercício 

de 2020, as quais integram: ----------------------------------------- 

1 -  Demonstrações financeiras individuais: ------------------------ 
1.1 -  Balanço; ---------------------------------------------------- 

1.2 -  Demonstração de resultados por natureza; -------------------- 

1.3 -  Demonstração das alterações no património líquido; ---------- 

1.4 -  Demonstração dos fluxos de caixa; --------------------------- 

1.5 -  Anexo às demonstrações financeiras; ------------------------- 

1.6 -  Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira 

(classe 0 à 8) - mês 14; -------------------------------------------- 

1.7 -  Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira 

(classe 0 à 8) - mês 13. -------------------------------------------- 

2 -  Demonstrações financeiras previsionais: ----------------------- 
2.1 -  Balanço previsional; ---------------------------------------- 

2.2 -  Demonstração de resultados por natureza previsional; -------- 

2.3 -  Demonstração dos fluxos de caixa previsional. --------------- 

3 -  Demonstrações orçamentais: ------------------------------------ 
3.1 -  Demonstrações previsionais: ---------------------------------- 

Componente Valor

155 440 545,14 €

28 931 959,02 €

33 171 622,09 €

31 834 329,81 €

1 337 292,28 €

Saldos inicias Operações de tesouraria

Saldos finais Operações Orçamentais

Total do Ativo (Balanço)

Total do Passivo (Balanço)

Rendimentos (DR)

Gastos (DR)

Resultado Líquido

Património Líquido 126 508 586,12 €

Desempenho Orçamental (DDO) pagamentos 47 332 137,55 €

Saldos finais Operações de tesouraria

50 424 090,55 €

47 815 360,45 €

49 797 700,60 €

3 959 531,57 €

1 884 929,98 €

6 425 094,62 €

2 028 097,03 €

Recebimentos (DFC)

Pagamentos (DFC)

Desempenho Orçamental (DDO) recebimentos

Saldos Iniciais de Operações Orçamentais



                                                                F. 125 

                                                                  _____________________ 

 
3.1.1 -  Orçamento e Plano Orçamental Plurianual; ------------------- 
3.1.2 -  Plano plurianual de investimentos (PPI). ------------------- 
3.2 -  Demonstrações de relato (individuais): ----------------------- 
3.2.1 -  Demonstração de desempenho orçamental; --------------------- 
3.2.2 -  Demonstração de execução orçamental da receita; ------------ 
3.2.3 -  Demonstração de execução orçamental da despesa; ------------ 
3.2.4 -  Demonstração da execução do plano plurianual de 

investimentos; ----------------------------------------------------- 

3.2.5 -  Anexo às demonstrações orçamentais; ------------------------ 
3.2.6 -  Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos; ------------ 
3.2.7 -  Encargos contratuais. -------------------------------------- 

4 -  Contabilidade de Gestão: -------------------------------------- 
4.1 -  Relatórios periódicos de relato à gestão (parágrafo 33 NCP 27); 
4.2 -  Relatório de gestão (parágrafo 34 NCP 27). ------------------- 

5 -  Outros: ------------------------------------------------------- 
5.1 -  Correspondência entre o plano de contas local e plano de contas 
central. ----------------------------------------------------------- 

6 -  Outros genéricos: --------------------------------------------- 
6.1 -  Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou 
orçamental no período de relato; ------------------------------------ 

6.2 -  Responsáveis pelas demonstrações financeiras (SNC-AP) – 

(elaboração, apresentação e divulgação); ---------------------------- 

6.3 -  Responsáveis pelas demonstrações orçamentais (SNC-AP) – 

(elaboração, apresentação/aprovação); ------------------------------- 

6.4 -  Ata da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente; 
6.5 -  Ata da reunião de aprovação das contas pelo órgão competente; 
6.6 -  Certificação legal de contas; -------------------------------- 
6.7 -  Relatório e parecer do órgão de fiscalização; ---------------- 
6.8 -  Caraterização da entidade; ----------------------------------- 
6.9 -  Mapa dos investimentos financeiros; -------------------------- 
6.10 -  Mapas de acumulação de funções; ---------------------------- 

6.11 -  Certidões ou extratos dos saldos bancários reportados ao fim 

do exercício e dos juros obtidos no exercício; ---------------------- 

6.12 -  Reconciliações bancárias; ---------------------------------- 

6.13 -  Síntese das reconciliações bancárias; ---------------------- 

6.14 -  Relatório anual do órgão de gestão ou de 

administração/Relatório de atividades e contas; --------------------- 

6.15 -  Reconciliação para o balanço de abertura de acordo com o SNC-

AP. ---------------------------------------------------------------- 

7 -  Outros documentos específicos das Autarquias Locais: ---------- 
7.1 -  Dívida total: ---------------------------------------------- 

7.1.1 -  Entidades relevantes para efeitos da dívida total; --------- 
7.1.2 -  Apuramento da dívida total; -------------------------------- 
7.1.3 -  Limite da divida total. ------------------------------------ 
7.2 -  Transferência de competências de órgãos de estado; --------- 

7.3 -  Delegação de competências do município; -------------------- 

7.4 -  Mapa de empréstimos. --------------------------------------- 

8 -  Outros documentos LCPA: --------------------------------------- 
8.1 -  Declaração de Compromissos plurianuais; -------------------- 

8.2 -  Declaração de pagamentos em atraso; ------------------------ 

8.3 -  Declaração de recebimentos em atraso. ---------------------- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 
executivo camarário, deverá a mesma, à luz das disposições combinadas 

previstas nas alíneas alínea i), do nº 1, do artº33º e alíneas j) e 

k), do nº 1, do artº35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, ser remetida para a próxima sessão ordinária da Assembleia 
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Municipal, a ter lugar durante o mês de maio, com vista à sua 

apreciação e votação, pelo aludido órgão deliberativo; -------------- 

c) Que, se remeta, às entidades referidas e dentro dos prazos 

legalmente estipulados, um exemplar de todos os documentos integrantes 

da prestação de contas da gerência de 2020, ora em aprovação; ------- 

d) Que seja dado cumprimento aos deveres de publicidade, previstos no 
art.º 79 do RFALEI, na página oficial do Município. ----------------- 

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

Chaves, 21 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira ----------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Em anexo: Documentos de prestação de contas legalmente exigíveis --- 

Relatório de Gestão ------------------------------------------------- 

 Relatórios e Contas das seguintes entidades que integram o SEL: GEMC 

– Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, E.M., S.A.; E.H.A.T.B. 

- Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso, S.A.; 

Atberg - Eólica do Alto Tâmega, Lda.; Associação Portuguesa dos 

Municípios com Centro Histórico; Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro 

em Lisboa; Turismo do Porto e Norte de Portugal --------------------- 

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

2021.04.26. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

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

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

Presidente da Câmara, tendo apresentado, por escrito, as seguintes 

considerações atinentes aos documentos de prestação de contas, em 

apreciação, documento cujo teor seguidamente se transcreve: --------- 

“A prestação de contas, ou numa aceção mais abrangente e com maior 

densidade ética, accountability, no que concerne à gestão da res 

publica, deve ser interpretada com o poder dever de prestar informação 

materialmente relevante e detalhada sobre as decisões de gestão, 

relativas a determinado período temporal, com relevância económica, 

financeira e patrimonial. ------------------------------------------- 

Prestar contas, em linguagem comum, será explicitar o que se fez e as 

razões que determinaram tais decisões, bem como os resultados obtidos, 

aos titulares do património gerido, os quais, no caso das autarquias 

locais, são os munícipes. ------------------------------------------- 

A prestação de contas do município de Chaves deverá ser aferida pelas 

linhas programáticas vertidas nas Grandes Opções do Plano, e 

concretizadas, em termos de projetos e ações, no Plano Plurianual de 

Investimentos. ----------------------------------------------------- 

Apesar de os documentos previsionais para o exercício de 2020 terem 

sido elaborados de acordo com o POCAL, a prestação de contas relativa 

a tal período, terá, por força da entrada em vigor, no dia 1 de janeiro 

de 2020, do Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

192/2015, de 11 de setembro, de ser apresentado em conformidade com 

os referenciais normativos deste novo sistema contabilístico. ------- 

Em resultado deste novo regime contabilístico, a conta de gerência 

relativa ao exercício de 2020, apresentará diferente estrutura, com 

novos mapas contabilísticos, designadamente um conjunto de divulgações 

contabilística, como é o caso do balanço de abertura, que implicou 

ajustamentos ao último balanço, razão pela qual algumas dimensões do 

balanço e da demonstração de resultados não são comparáveis. -------- 

É, de acordo com este novo enquadramento contabilístico, que 

apresentamos os resultados do trabalho desenvolvido no exercício findo 
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em 31 de dezembro último, com um enfoque particular nalguns aspetos 

de maior compreensão pelos cidadão, nomeadamente a execução orçamental 

global, a execução de capital e corrente, quer na ótica da receita, 

quer na ótica da despesa, a execução do Plano Plurianual de 

Investimentos, a evolução da dívida total, da dívida de Médio e Longo 

Prazo, da dívida de curto prazo, da capacidade de endividamento, do 

prazo médio de pagamento.-------------------------------------------- 

É, com o desiderato de dar a conhecer aos flavienses a atividade 

desenvolvida durante o ano de 2020, prevista nos documentos 

previsionais aprovados para esse período, em particular nas Grandes 

Opções do Plano, e os respetivos resultados obtidos, que apresentamos 

a conta de gerência de 2020, de acordo com a nova norma contabilística, 

que se organiza da seguinte forma: ---------------------------------- 

- Anexo I (Estrutura Concetual) – destinada à contabilidade 

financeira;--------------------------------------------------------- 

- Anexo II – Normas de Contabilidade (Contabilidade financeira; 

orçamental e de gestão), Anexo II – Plano de Contas Multidimensional, 

abrangendo a contabilidade orçamental, financeira, nacional e 

inventário e cadastro. ---------------------------------------------- 

O ano de 2020, ficará para a história como ano mais difícil da época 

moderna, marcada indelevelmente pela pandemia da Covid-19, nas 

dimensões sanitárias, económicas e sociais, com efeitos devastadores 

à escala global, provocando uma redução drástica da atividade 

económica, especialmente nos setores do turismo e comércio, que 

empurrou para o desempego milhares de nossos concidadãos, e o 

incremento significativo de necessidades de índole social. ---------- 

Ainda assim, resulta evidente dos documentos em causa, que o Município 

de Chaves tem vindo a reganhar o crédito e a confiança do mercado, das 

instituições financeiras e dos agentes económicos, mas particularmente 

dos clientes e dos fornecedores, o que tem permitido alcançar melhor 

desempenho económico e financeiro do município, bem evidenciado nos 

ganhos financeiros resultantes das operações de substituição de 

responsabilidades bancárias, mas também na redução substancial dos 

juros bancários e na redução do prazo médio de pagamento.------------ 

Contas certas e pagamentos a tempo e horas, fazem bons negócios e 

criam parcerias sólidas e reciprocamente profícuas, mas sobretudo 

garantem clima de verdade e transparência essenciais para a dinâmica 

e robustecimento da economia local, em especial das micro e pequenas 

empresas. ---------------------------------------------------------- 

As prioridades estratégicas que alimentaram o programa autárquico, 

vertidas nas grandes opções do plano, têm vindo a ganhar maior 

expressão e evidenciam já o caminho iniciado em 2018, pelo que não 

deve surpreender ninguém que os itens que mais recursos municipais 

consomem, sejam as atividades de natureza social e de índole económica. 

Os flavienses, conscientes da necessidade de reforço da coesão 

económica, social e territorial, reclamam, com legitimidade, ainda 

assim, maior investimento, em diferentes domínios, seja no 

desenvolvimento local, no turismo/termalismo, nos transportes e na 

mobilidade, na educação, na área social, mas também no ambiente, em 

particular na eficiência dos sistemas de água e efluentes urbanos. 

Este é um caminho que empreendemos em 2018, que sabemos não estar 

concluído, mas estamos cada vez mais convictos da necessidade da sua 

concretização.------------------------------------------------------ 

Os avanços alcançados são visíveis e são relevantes, seja na redução 

dívida total, seja na redução do prazo médio de pagamento, seja ainda 

na redução das perdas de água, que passaram de 70%, no final de 2017, 

para pouco mais de 50%, no dealbar de 2020. ------------------------- 
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Outra da área que melhorou significativamente foram os custos 

financeiros, juros e outros encargos, mesmo depois de assumida a dívida 

às Águas do Norte, que os executivos do PSD teimosamente quiseram 

esconder, pois se comparamos, nessa rúbrica, a despesa incorrida em 

2017 (€1 004 409,68) com a paga em 2020 (€ 492.907,47, a redução é de 

€ 511 502 21, ou seja menos 49,07%. No entanto, se essa aferição for 

feita ao que é comparável, que é a despesa com juros da dívida pública, 

na medida que a dívida às Águas do Norte não estava registada, a 

redução é ainda mais expressiva, pois passaríamos de € 716 684, 94, 

em 2017, para € 124.119,14, em 2020, % 82,68. ----------------------- 

Neste particular, convirá referir que no valor global de juros e outros 

encargos, a parcela que assume maior expressão financeira, mais 

exatamente € 506.244,61, é a relativa a juros de mora, dito de outra 

maneira, é o custo anual devido, sobretudo, pelo não pagamento 

tempestivo das faturas de água e saneamento, no período de 2011 a 

2017, sendo que esta situação vai repercutir-se nos anos seguintes, 

pelo menos por mais 18 anos. ---------------------------------------- 

Não fosse a drástica redução de juros bancários, operada nos anos de 

2018, 2019 e 2020, a situação seria verdadeiramente insustentável, com 

manifesto prejuízo para o investimento municipal, e, por esta via, 

para a vida quotidiana dos flavienses. ------------------------------ 

Pese embora, esse lastro pesado, traduzido na dívida municipal e nos 

respetivos custos financeiros associados, muito acima de municípios 

congéneres, temos conseguido manter o rumo certo, assegurando novos 

investimentos públicos, melhorando a competitividade da nossa 

economia, reforçando a coesão social e a fruição comunitária de espaços 

coletivos e afirmando a centralidade regional de Chaves. ------------ 

O ano que findou em 31 de dezembro de 2020, foi ainda mais exigente 

que os anos anteriores, condicionado e influenciado fortemente pela 

pandemia do viris SARS-CoV-2, que exigiu de todos, das instituições 

públicas, com destaque para os municípios, das empresas, do setor 

social e especialmente dos cidadãos, singular resiliência e idêntica 

motivação para dar resposta às múltiplas necessidades sentidas na 

nossa comunidade.--------------------------------------------------- 

Encontrar em cada momento a melhor resposta dar aos efeitos 

devastadores da pandemia na comunidade flaviense, foi, na verdade, a 

nosso principiar referencial de gestão e atuação, mobilizando recursos 

e vontades, enquadrados em dois programas de apoio à saúde, à economia 

e ao sector social. ------------------------------------------------- 

Apesar da pandemia, que não fazia parte das previsões incorporadas nos 

documentos de gestão aprovados para o ano de 2020, foi possível, 

durante esse período, incrementar a criação de novos recursos e 

instrumentos de desenvolvimento local. ------------------------------ 

Avaliemos, então, os indicadores ou evidências desse desempenho, nas 

dimensões que se deve estruturar a prestação de contas, orçamental, 

económica e patrimonial, dando ainda nota, necessariamente en passant, 

das atividades mais relevantes desenvolvidas, em sede de grandes 

opções do plano, em termos de funções gerais, económicas e sociais. - 

Desempenho na dimensão orçamental ----------------------------------- 

Em 2020, o município de Chaves obteve a receita total líquida de € 

53.757.232,17. Isso deveu-se a uma gestão criteriosa e responsável, 

ao cumprimento da lei das finanças locais, que melhorou a distribuição 

dos impostos nacionais pelas autarquias locais, ao incremento da 

execução de investimentos financiados por fundos europeus, mas 

sobretudo à dinâmica experienciada pelo concelho, que não é 

indiferente às políticas municipais e à capacidade que este executivo 

municipal tem evidenciado na atração de investimento privado, em 
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particular nas áreas da industrial, da reabilitação urbana, do 

turismo/hotelaria, da saúde e da inovação/tecnologia. --------------- 

Na receita total, as rubricas que merecem destaque, pela materialidade 

financeira das mesmas, são as transferências e subsídios correntes, 

no valor de € 16.056.064,42, os impostos diretos, € 6.696.914,32, a 

venda de bens e serviços correntes, € 5.285.469,30, as transferências 

de capital, € 8.530.309,99, e os rendimentos de propriedade, € 

2.198.316,46, o que permitiu, mais um, vez, atingir a taxa de execução 

de 85,07%, garantindo, desta forma, o exigido no n,º 3, do artigo 

56.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que aprovou o regime 

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. --- 

Em síntese, no ano findo, se analisarmos de forma desagregada a 

receita, poder-se-á concluir o seguinte: ---------------------------- 

❖ A receita corrente concretizou-se em € 31.639.389,63, significando, 
portanto, uma elevada taxa de execução, 104,20%; -------------------- 

❖ A receita de capital fixou-se em € 18.132.428,58, o que traduz uma 
taxa de execução de 62,85%; ----------------------------------------- 

❖ As outras receitas atingiram o valor de € 3.985.413,96, revelando, 
por isso, uma taxa de execução de 100,05. --------------------------- 

A despesa global paga, em 2020, concretizou-se em € 47.332.137,55, 

sendo € 22.770.473,79, de natureza corrente, e € 24.561.663,76, de 

capital, tendo, em coerência, a respetiva taxa de execução alcançado 

74,90%, distribuída da seguinte forma, 88,40%, na corrente, e 65,61%, 

na de capital. ------------------------------------------------------ 

Nos agregados da despesa corrente, merecem referencia particular às 

despesas com a aquisição de bens e serviços, no valor de € 

10.062.460,75, com pessoal, no montante de € 9.652.966,53, com 

transferências e subsídios correntes, € 1.601.320,75, outras despesas, 

€ 960.818,35, e com juros e outros encargos, no valor de € 492.907,41. 

No que concerne à despesa de capital, merecem destaque o agregado 

relativo à aquisição de bens de capital, no valor de € 12.450.996,65, 

aos passivos financeiros, no montante de € 11.023.152,82, e às 

transferências de capital, no valor de € 1.036.842,40. ------------- 

Destarte, comparando a receita e a despesa global, mas em particular 

receita corrente com a despesa corrente, resulta evidente que no 

exercício em exame foi financiado investimento, ou seja, despesas de 

capital, com base em receita corrente, é que constitui um sinal de boa 

gestão e de enriquecimento patrimonial do município. ---------------- 

Efetivamente, no ano de 2020, a diferença entre as receitas correntes 

e as despesas correntes, foi de € 8.868.915,84, ou dito de outra forma, 

a poupança corrente foi desse valor, o que permitiu financiar 

investimento, ou seja, despesas de capital, de idêntico valor. ------ 

A título de nota substantiva, deve ser evidenciado que: ------------- 

- a execução global, no ano em análise, registou um incremento de 30%, 

relativamente ao período homologo anterior, equilibrada na dimensão 

corrente e de capital; ---------------------------------------------- 

- Crescimento significativo nas funções sociais e económicas no 

computo da GOP(s), revelando, assim, uma estratégia de apoio social e 

dinâmica económica; ------------------------------------------------- 

- Melhoria nos indicadores de autonomia financeira e capacidade de 

geração de receitas próprias, diminuição das receitas cobradas 

localmente, o que traduz menor peso para os empresários locais e 

famílias flavienses, e a diminuição das despesas de funcionamento na 

despesa total (veja-se despesas de pessoal/despesas total e aquisição 

bens e serviços/despesa total); ------------------------------------- 

- Redução da dívida total em cerca de 9%, relativamente ao período 

homologo anterior, e redução significativa se comparada com a 
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registada no final de 2017, 31,9%, pois passou de € 38.092.173,11, em 

2017, para, € 25.939.661,90 em final de 2020. São menos € 

12.122.511,21. ----------------------------------------------------- 

- Aumento expressivo da capacidade de endividamento do município de 

Chaves, traduzido na margem de endividamento, quer na absoluta, que 

passou de € 5.555.820,50, em 2017, para € 20.927.416,07, em 2020, quer 

naquela que é possível utilizar anualmente, que passou de € 

1.044.240,50, para € 4.185.483,21, em igual período. ---------------- 

Desempenho na dimensão económico-financeira, ------------------------ 

Nesta dimensão pretende-se aferir se o município de Chaves, no período 

em avaliação, portanto em 2020, melhorou, ou não, a respetiva situação 

económico-financeira. ---------------------------------------------- 

Tendo em consideração o balanço, à data de 31.12.2020, pode constatar-

se que o ativo cresceu de € 153.051.628,41, para € 155.440.545,14, o 

património líquido concretizou-se em € 126.508.586,12, cresceu € 

3.828.112,62, sendo que o passivo total consolidou a redução 

expressiva evidenciada nos últimos dois anos, 2018 e 2019, situando-

se, no final de 2020, em € 28.931.959,02, ou seja menos € 1.439.195,89, 

do que no ano anterior. --------------------------------------------- 

No que concerne ao ativo imobilizado no exercício findo, as referências 

que devem ser colocadas em evidência, mais do que o imobilizado bruto, 

no montante de € 279.850.797,87, são, primeiro, as amortizações 

realizadas neste período, no valor € 6.013.039,94, e, depois, as 

provisões, concretizadas em € 1.553.542,65. ------------------------- 

Também os resultados relativos ao exercício findo continuam, pese 

embora a alteração da norma contabilística, positivos, pois o 

resultado líquido do período, situou-se em € 1.337.292,28. ---------- 

Sem menosprezar as referências positivas feitas quanto ao balanço e à 

demonstração de resultados, cujos respetivos mapas integram a 

prestação de contas em avaliação, que traduzem uma melhoria da situação 

económica do município de Chaves, vou agora ater-me, ainda que 

necessariamente de forma breve, a matéria de cariz mais financeiro. - 

No que concerne à dívida total do município de Chaves de Chaves, 

tomando por referência as fichas do município obtidas no portal 

autárquico, gerido pela Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), 

relativas à prestação de contas de 2017 e ao 4.º trimestre de 2020, 

pode concluir-se o seguinte: ---------------------------------------- 

❖ O limite da dívida total do município de Chaves (1,5* a média da 
receita corrente líquida cobrada nos últimos três anos, cfr. artigo 

52.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro), passou de € 40.993.463.98, 

no final do ano de 2017, para € 43.774.822,49, no final de 2020; ---- 

❖ A dívida total a terceiros do município de Chaves, era, no final do 
ano de 2017, de € 38.092.173, e decorridos dois anos, situa-se em € 

25.939.661, ou seja, são menos € 12.152.512, o que, em termos 

percentuais, significou um corte expressivo de 231,9%; -------------- 

❖ A dívida total, excluindo não orçamentais, capital excecionado e 
FAM, era, no período referido no parágrafo anterior, respetivamente, 

de € 35.691.309 e 22.847.406, ou seja, encolhe em € 12.843.903, o que 

representa uma redução de 35,99%. ----------------------------------- 

Concluída que foi a análise da evolução orçamental, mas também as 

referências tidas por pertinentes, quanto ao desempenho económico e 

financeiro, no exercício em avaliação, ou seja, o período de 2020, 

importa, agora, dedicarmos alguma atenção à execução das Grandes 

Opções do Plano. ---------------------------------------------------- 

Como é do conhecimento dos membros deste executivo municipal, as 

Grandes Opções do Plano (GOPs), constituem-se como um instrumento de 

planeamento estratégico, de curto e médio prazos, estruturando-se por 
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objetivos, programas, projetos e ações, sendo que incluem o Plano 

Plurianual de Investimentos (PPI). --------------------------------- 

A execução das GOP(s), no ano de 2020, concretizou-se em € 

12.450.996,65 correspondendo a uma taxa de execução anual de 51,21%, 

distribuída, em termos de objetivos/programas, da seguinte forma:---- 

❖ Funções Gerais: € 2.354.673,90, com uma taxa de execução anual de 
70,95%; ------------------------------------------------------------ 

❖ Funções Sociais: € 5.439.399,70, com uma taxa de execução anual de 
44,24%; ------------------------------------------------------------ 

❖ Funções Económicas: € 6.066.388,42, com uma taxa de execução anual 
de 56,77%. ---------------------------------------------------------- 

Nas funções gerais, a subfunção mais representativa foi a relativa a 

Administração Geral (1.1.1), com o valor de € 944.564,54, contribuindo 

com cerca de 7,58% para o total da despesa executada do PPI. -------- 

No que diz respeito às funções sociais, merece ressalva a subfunção, 

Habitação e Serviços Coletivos (2.4), com o montante de € 2.509.481,55, 

representando, desta forma, 20,15%, da despesa executada do PPI. Em 

termos comparativos com o período homologo, o acréscimo foi de 59,59%. 

No atinente às funções Económicas, a subfunção mais relevante, na 

expressão financeira, foi inequivocamente a relativa a Transportes e 

Comunicações (3.3), no valor de € 4.663.445,97, traduzindo, assim, 

37,45% do PPI. O incremente, relativamente ao ano de 2019, foi de 

247,72%. ----------------------------------------------------------- 

Nas GOP(s) de 2020, as funções económicas, assumem maior expressão 

financeira e foram aquelas que mais contribuíram para a execução do 

PPI, logo seguidas pelas funções sociais, as quais, em conjunto, 

representaram um investimento total de € 11.505.788,12. ------------- 

Por último, algumas considerações genéricas sobre aspetos ainda 

referidos e que gostaria de dar devido destaque. ------------------- 

No ano de 2020, foi possível incrementar o apoio financeiro às 

freguesias em matéria de competência própria das mesmas, para além do 

apoio material e logístico propiciado pelos serviços operacionais do 

município, em reconhecimento da insuficiência dos respetivos recursos 

próprios para responderem às necessidades das respetivas comunidades 

locais, em valor superior a um milhão de euros. --------------------- 

As associações desportivas, culturais e socias mereceram também uma 

atenção particular ao nível dos apoios financeiros concedidos, 

concretizados em cerca de um milhão de euros, como forma de 

reconhecimento, ainda que manifestamente insuficiente, do relevante 

papel que têm vindo a desempenhar juntos dos respetivos beneficiários 

que são, afinal, os nossos concidadãos. ----------------------------- 

Estes resultados positivos, ao nível da receita são alcançados, mesmo 

depois deste executivo ter desagravado os impostos aos flavienses, 

nomeadamente o IMI, que agora se situa mínimo legal, ou seja, em 0,30, 

e de ter reduzido, no âmbito das medidas de combate aos efeitos da 

pandemia da Covid-19, o preço dos serviços essenciais, como o da água, 

os efluentes urbanos e os resíduos sólidos urbanos. ----------------- 

O bom desempenho das finanças municipais permitiu ainda aumentar a 

capacidade de endividamento do município de Chaves, que, em finais de 

2020, em termos de margem absoluta, concretiza-se em € 20.927.416,07, 

situação que permitirá contribuir para a concretização de vários 

projetos há muito ambicionado pelos flavienses, estou naturalmente a 

referir-me, à piscina municipal coberta e ao pavilhão desportivo. ---  

O desempenho da atividade municipal durante 2020 foi francamente 

positivo, tendo ficado evidenciada o acerto da estratégia adotada de 

reponderação das prioridades municipais, na estabilização crescente 

da despesa pública e no esfoço na arrecadação de receita municipal, 
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sem que tenham sido adotadas medidas que tenham causado impacto 

negativo nos rendimentos da população do concelho. ------------------ 

O quadro comunitário Portugal 2020 evidenciou uma melhoria do nível 

de execução no ano em análise, tendo revelado, em 2020, um impulso 

significativo, com a adjudicação de operações de elevado investimento 

público municipal, objeto de cofinanciamento europeu, encontrando-se, 

muitas concluídas e outras em fase de conclusão. -------------------- 

O município de Chaves, no ano em avaliação, cumpriu escrupulosamente 

as regras relativas ao limite de endividamento, aliás reforçou 

significativamente a respetiva capacidade de endividamento, bem como 

reduziu, expressivamente, o prazo médio de pagamentos, para 14 dias, 

o mínimo histórico. ------------------------------------------------- 

Em síntese, pode afirmar-se que o Município de Chaves enriqueceu o seu 

património, diminuir o passivo, reduziu a dívida a terceiros, prestou 

serviços de qualidade aos cidadãos e realizou obra significativa, 

visível, útil e sustentável, mas sobretudo reganhou a liberdade para 

investir naquilo que eleitoralmente foi sufragado pelos flavienses e 

que muito me orgulho de poder cumprir enquanto presidente da Câmara 

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

Por último, quero deixar uma palavra pública de apreço a todos quantos 

contribuíram para o nível de desempenho evidenciado na prestação de 

contas, relativa ao exercício de 2020, com referência expressa a todos 

os membros dos órgãos municipais, executivo e deliberativo, 

naturalmente com maior relevo para os Senhores Vereadores em regime 

de tempo inteiro, que comigo diariamente trilham o mesmo caminho, aos 

dirigentes municipais das diferentes unidades orgânicas, aos muitos 

trabalhadores, das diferentes carreiras/categorias, que de forma 

diligente e comprometida realizam labores essenciais para a nossa vida 

em comunidade, mas também, aos flavienses que são o alfa e ómega da 

nossa ação diária.” ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos 

contra dos Vereadores do Partido Social Democrata, Arq. Carlos Augusto 

Castanheira Penas e Dra. Maria Manuela Pereira Tender, e a abstenção 

do Senhor Vereador do Partido Social Democrata, João Carlos Alves 

Neves, e três votos a favor dos restantes membros deste órgão, aprovar 

a prestação de contas, relativa ao exercício económico de dois mil e 

vinte, bem como aprovar a estratégia procedimental preconizada na 

referida informação técnica. Proceda-se em conformidade com o teor da 

mesma. ------------------------------------------------------------- 

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

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

apreciação, usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo apresentado, a 

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

Sob o ponto de vista Técnico, enalteço o trabalho desenvolvido pela 

Divisão de Gestão Financeira da Câmara Municipal na elaboração do 

presente relatório; ------------------------------------------------- 

No entanto, da análise efetuada aos documentos apresentados, destaco 

alguns aspetos que considero relevantes: ---------------------------- 

No Relatório de Contas apresentado podemos começar por verificar a 

disparidade observada entre os valores orçamentados para 2020, tendo 

como valor inicial de 52 668 762,17€ e valor final de 63 197 184,10€, 

e a disparidade com os valores efetivamente executados, quer ao nível 

da receita quer ao nível da despesa, resultando daqui desvios 

consideráveis; ----------------------------------------------------- 

Na análise efetuada à Prestação de Contas relativamente ao exercício 

do ano económico de 2020, verificamos que a despesa com pessoal, 
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representa cerca de 42,39% da despesa corrente total executada, 

constituindo um aumento significativo tendo em conta os 36,65% da 

despesa corrente total executada de 2019; --------------------------- 

Por outro lado, verificamos que as receitas correntes em 2020 tiveram 

um acréscimo de 6,10% face a 2019 sendo que os agrupamentos que 

traduzem maior taxa de execução são os impostos diretos, com execução 

de 102,29% e os rendimentos de propriedade com execução de 133,70%; - 

Nas Grandes Opções do Plano, verifica-se que o nível de execução nos 

diversos objetivos, totalizou 70,95% nas Funções Gerais, 44,24% nas 

Funções Sociais e 56,77% nas funções Económicas do previsto, 

ressaltando daqui a fraca execução das Funções Sociais; ------------- 

Os exemplos acima mencionados, servem apenas para referir que a 

atividade da Autarquia se deveria centrar muito mais nos cidadãos, 

sendo certo que as medidas promocionais do Concelho têm, na minha 

opinião, ficado aquém das expectativas fixadas para o seu 

desenvolvimento. --------------------------------------------------- 

Assim sendo, com a ponderação cuidada que os documentos merecem, 

assentando a posição de voto numa razão de princípio político, voto 

contra a “Prestação de Contas relativa ao exercício económico de 

2020”. ------------------------------------------------------------- 

Concluo, sublinhando que estamos em presença da prestação de contas 

relativa à execução de um orçamento que também não mereceu a minha 

aprovação. --------------------------------------------------------- 

Paços do Concelho, 29 de abril de 2021 ------------------------------ 

O Vereador do Partido Social Democrata ------------------------------ 

Carlos Augusto Castanheira Penas ------------------------------------ 

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

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

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

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

Nesta declaração de voto, o Senhor Vereador, não refere em nenhum 

momento a excecionalidade do ano de 2020, sendo na perspetiva do Senhor 

Vereador, um ano normal, não tendo ficado marcado pela pandemia do 

“Covid19”, com efeitos muito condicionantes na atividade, recursos e 

nas despesas municipais, nacionais e até mundiais, trata-se de uma 

declaração desfasada da realidade e não incorpora o que na realidade 

se passou em 2020. -------------------------------------------------- 

Tratou-se de um ano com exigências excecionais na dimensão sanitária, 

económica e social. ------------------------------------------------- 

Algumas das considerações feitas, relacionadas com aspetos da execução 

não conseguida na parte orçamental, quer na receita, quer na despesa, 

é de uma leitura rápida desatenta e impreparada dos documentos, pois 

o incremento do orçamento inicial para o orçamento final, foi motivada 

por uma boa opção de gestão e deveu-se exclusivamente à substituição 

de nove milhões de euros de empréstimos contratados por executivos do 

“PSD”. ------------------------------------------------------------- 

Tal substituição proporcionou um ganho financeiro substancial, que 

permitiu reforçar o apoio às freguesias e ao setor associativo do 

concelho. ---------------------------------------------------------- 

O Executivo em funções orgulha-se de durante dois anos consecutivos 

ter uma taxa de execução da receita superior a 75%, mesmo no ano da 

pandemia, situação que não tem paralelo na história do poder autárquico 

da era democrática. ------------------------------------------------- 

Destaca-se a expressão financeira na área social e económica de muitos 

milhões de euros. --------------------------------------------------- 

Relativamente aos indicadores referidos pelo Senhor Vereador do PSD, 

a leitura e interpretação que deles faz é errada e inconsequente, 
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pois, a melhoria da situação económico-financeira do município de 

Chaves nos últimos três anos é notável, como é notável as inúmeras 

empreitadas em curso. ----------------------------------------------- 

Relativamente às despesas com pessoal, no cômputo da despesa total, 

representa 20%, quando no anterior mandato, representava 27% e 23% 

respetivamente. É verdade que a despesa de pessoal realizada nos 

últimos anos visou corrigir a más opções tomadas pelos executivos do 

PSD, que depauperaram os setores operacionais, não havendo capacidade 

para assegurar a limpeza urbana e a manutenção dos espaços verdes, e 

incrementaram, sem critério, o quadro de pessoal do município ao nível 

dos técnicos superiores. -------------------------------------------- 

Os flavienses merecem uma melhor higienização, jardins mais bonitos e 

coloridos, pois esta também é uma função social do município. ------- 

Relativamente, as receitas locais - impostos diretos – representam, 

aproximadamente 12% e no ano anterior 17%, verificando-se mais uma vez 

uma melhoria dos indicadores. -------------------------------------- 

Esperava que falasse do endividamento, capacidade de endividamento, 

do prazo médio de pagamento do passivo, mas faltaram-lhe as palavras. 

O Executivo Municipal em funções conseguiu resgatar financeiramente o 

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

Hoje o Município de Chaves tem bom nome, porque tem boas contas, contas 

certas, está é uma gerência que nos orgulha, embora tenha sido muito 

condicionada, na organização, nos processos de trabalhos, nas 

decisões, nos recursos e mobilização de meios pela pandemia “Covid 

19”. --------------------------------------------------------------- 

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

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

Regista-se a entrada na reunião do Vice-presidente da Câmara Sr. Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, que se encontrava a participar 

através de videoconferência numa reunião do Turismo Porto e Norte, 

iniciando a sua participação, através de videoconferência, na reunião 

quando eram 16:30 horas. -------------------------------------------- 

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

 

1. COMUNICAÇÃO DE DESISTENCIA DE LUGAR Nº. E54 DO TERRADO DA FEIRA 

SEMANAL DE CHAVES - REQUERENTE: MANUEL MENDES DA CUNHA COELHO - MORADA: 

RUA JOAQUIM MAZARÉM Nº.19, SANTA CRUZ TRINDADE - 5400-695 CHAVES – 

INFORMAÇÃO Nº 25/2021, DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 

20/04/2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre a comunicação 

formulada por Manuel Mendes da Cunha Coelho, contribuinte fiscal n. º 

158411307, registada nos serviços de expediente geral desta Autarquia, 

sob o n. º 4443, em 05.04.2021, relacionado com a desistência do lugar 

E54 do Terrado da Feira Semanal de Chaves. ------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. O direito de ocupação do lugar de venda cessa por desistência 

voluntária do seu titular, nos termos da alínea b) do n. º 2 artigo 
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15.º do Regulamento de Exercício de atividade de comércio a retalho 

não sedentária (RCRNS), em vigor no Município de Chaves. ----------- 

2.2. A desistência do direito de ocupação obriga o adjudicatário a 

comunicar o facto, por escrito, à Câmara Municipal, até ao dia 15 do 

mês anterior àquele em que o deseje fazer, sob pena de ficar 

responsável pelo pagamento das taxas de ocupação referente ao mês 

seguinte ao da sua desistência (cf. artigo 14.º do RCRNS). --------- 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. A comunicação consubstancia a desistência do direito de ocupação 

do lugar do terrado E54 da Feira Semanal de Chaves, cujo titular atual 

é Manuel Mendes da Cunha Coelho. ----------------------------------- 

3.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) A presente comunicação deu entrada no expediente geral desta 

Autarquia, no dia 05 abril de 2021, pelo que se considera tomar efeito 

a partir do mês de maio; ------------------------------------------- 

(ii) Por consulta do programa de Gestão de Mercados e Feiras do 

Município, constata-se a existência de um plano prestacional, aprovado 

em reunião de câmara de 18/02/2021, informação nº.7/DAIRE/2021, sendo 

o plano dividido em duas prestações no valor de 140,40€ (cento e 

quarenta euros e quarenta cêntimos), ao que acrescem juros de mora 

vencidos, estando já em vigor a primeira prestação. ---------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no reconhecimento da comunicação de 

desistência do lugar de venda – E54, no terrado da feira semanal de 

Chaves, com efeito a partir do mês de maio de 2021; ----------------- 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da deliberação que vier 

a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação. ----------------- 

4.3. Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos 

adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DAIRE, onde se inclui a 

Feira Semanal de Chaves, a informação de cadastro do lugar de venda – 

E54, do terrado da feira semanal de Chaves, no respetivo programa de 

gestão de Feiras e Mercados. --------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 21/04/2021----- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se a 

informação à consideração da Senhora Vereador Paula Chaves, para que 

a mesma profira despacho no sentido de reconhecer a comunicação de 

desistência do lugar n.º E54, no terrado da feira semanal, nos termos 

formalizados. ------------------------------------------------------ 

3- Caso venha a ser decidido em conformidade com o preconizado, os 

serviços devem promover a notificação do interessado nos termos 

previstos no artigo 114.º do CPA. ----------------------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora responsável do Pelouro Mercados e 

Feiras ------------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 21/04/2021 --------–-- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. COMUNICAÇÃO DE DESISTENCIA DO ESPAÇO DE VENDA – LOJA Nº.14, DO 

MERCADO MUNICIPAL DE CHAVES - REQUERENTE: ISAURA BAIA BRAZ - MORADA: 

RUA SÃO ROQUE Nº.20, 1º ESQUERDO, MADALENA - 5400-505 CHAVES – 

INFORMAÇÃO Nº 26/2021, DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 

20/04/2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre a comunicação 

formulada por Isaura Baia Braz, contribuinte fiscal n. º 146212363, 

registada nos serviços de expediente geral desta Autarquia, sob o n. 

º 5420, em 15.04.2021, relacionado com a desistência do espaço de 

venda – loja nº.14, no Mercado Municipal de Chaves. ----------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Conforme artigo 11.º   do Regulamento dos Mercados Municipais, o 

adjudicatário que, por qualquer motivo, pretenda desistir da ocupação 

de um espaço de venda que lhe foi atribuído, deverá comunicar o facto, 

por escrito, à Câmara Municipal, até ao dia 15 do mês anterior àquele 

em que o deseje fazer, sob pena de ficar responsável pelo pagamento 

das taxas de ocupação referente ao mês seguinte ao da sua desistência. 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. A comunicação consubstancia a desistência do direito de ocupação 

do lugar de venda – loja nº. 14, do Mercado municipal de Chaves, cujo 

titular atual é Isaura Baia Braz. ----------------------------------- 

3.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) A presente comunicação deu entrada no expediente geral desta 

Autarquia, no dia 15 abril de 2021, pelo que se considera tomar efeito 

a partir do mês de maio; -------------------------------------------- 

(ii) Por consulta do programa de Gestão de Mercados e Feiras do 

Município, constata-se que se encontram pagas as taxas mensais devidas 

pela ocupação do espaço de venda – loja nº. 14. --------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no reconhecimento da comunicação de 

desistência do direito de ocupação do espaço de venda – loja nº.14, 

do Mercado Municipal de Chaves, com efeito a partir do mês de maio de 

2021; -------------------------------------------------------------- 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da deliberação que vier 

a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação; ----------------- 

4.3. Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos 

adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DAIRE, onde se inclui o 

Mercado Municipal de Chaves, a informação de cadastro do espaço de 

venda – loja nº.14, do Mercado Municipal de Chaves, no respetivo 

programa de gestão de Feiras e Mercados. --------------------------- 
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À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 21/04/2021----- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se a 

informação à consideração da Senhora Vereador Paula Chaves, para que 

a mesma profira despacho no sentido de reconhecer a comunicação de 

desistência da loja nº.14, do Mercado Municipal. -------------------- 

3- Caso venha a ser decidido em conformidade com o preconizado, os 

serviços devem promover a notificação do interessado nos termos 

previstos no artigo 114.º do CPA. ----------------------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora responsável do Pelouro Mercados e 

Feiras ------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 21/04/2021 --------–-- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. PEDIDO DE PLANO PRESTACIONAL - REQUERENTE: MARIA FRANCISCA FERREIRA 

DA SILVA - MORADA: MERCADO MUNICIPAL DE CHAVES, LOJAS 2 A 6, AV. DO 

ESTÁDIO, SANTA MARIA MAIOR - 5400-279 CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 27/2021, 

DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 22/04/2021. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre o pedido de plano 

prestacional para pagamento de avisos em atraso, referentes ao direito 

de ocupação dos lugares de venda - lojas n. º 2, 3, 4, 5 e 6 do Mercado 

Municipal de Chaves, formulado por Maria Francisca Ferreira da Silva. 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Nos termos do artigo 37.º do Regulamento de Mercados Municipais 

do Concelho de Chaves (RMM), pela ocupação dos lugares de venda são 

devidas as taxas constantes no Regulamento de Liquidação e Cobrança 

de Taxas em vigor no Município de Chaves (RLCT), a pagar até ao dia 

15 de cada mês, mediante as guias de pagamento emitidas para o efeito.  

2.2. O incumprimento do dever de pagamento obriga à extração das 

respetivas certidões de dívida para efeitos de execução fiscal, em 

vista à cobrança coerciva dos valores em falta, ao abrigo do disposto 

no n. º 4 do artigo 34.º do RLCT, e tem como consequência a extinção 

definitiva do direito de ocupação do respetivo lugar de venda no 

Mercado Municipal de Chaves (n. º 4 do artigo 37.º do RMM). --------- 

2.3. Todavia, nos termos do artigo 16.ºdo Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais (RLCTM), e sem prejuízo do disposto no 

n. º 7, compete à Câmara Municipal autorizar o pagamento em prestações, 

nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário e da Lei 

Geral Tributária (CPPT), desde que se encontrem reunidas as condições 

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

2.4. Sendo certo que o pagamento em prestações pode ser autorizado, 

desde que se verifique que a requerente, pela sua situação económica, 

não pode solver a dívida de uma só vez, não deve o número das 

prestações, em caso algum, exceder 36 e o valor de qualquer delas ser 
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inferior a 1 unidade de conta (102,00€) no momento da autorização, nos 

termos do disposto no n. º 5 do artigo 196.º do CPPT. -------------- 

3. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

3.1. Através da Informação/Proposta n. º 110/DSC/2018 datada de 04 de 

dezembro de 2018, presente em Reunião de Câmara realizada no dia 13 

de dezembro de 2018, a requerente viu aprovado o plano de prestação. 

3.2. De referir que a peticionaria não cumpriu com o plano de 

prestações resultante da informação/Proposta n. º 110/12/2018. ----- 

3.3. De referir ainda, que a requerente ocupa 5 lugares de venda 

(lojas 2, 3, 4, 5 e 6) destinados à atividade de restauração e bebidas. 

As lojas 4, 5 e 6 foram unidas, servindo como cozinha e sala de 

refeições. Na loja 3, individual, encontra-se a grelha da 

churrasqueira que serve o restaurante e faz serviço takeaway, e a loja 

2 encontra-se fechada em permanência, sendo usada apenas, conforme 

informação do encarregado do Mercado Municipal, como arrumos. -------    

4. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

4.1. A requerente, através do documento registado nos serviços de 

expediente geral desta Autarquia, sob o n. º 455, vem solicitar o 

pagamento do montante em dívida de 2.553,00€ (dois mil, quinhentos e 

cinquenta e três euros), em prestações, apresentando para o efeito a 

última declaração de IRS referente ao ano de 2019. ----------------- 

4.2. Contudo consultado o programa informático de “Feiras e Mercados” 

constata-se que se encontram atualmente em dívida, 6 avisos de 

pagamento (novembro e dezembro de 2017, janeiro, fevereiro, novembro 

e dezembro de 2018), referente ao direito de ocupação dos lugares de 

venda - lojas n. º 2, 3, 4, 5 e 6 do Mercado Municipal de Chaves, que 

perfazem um valor global de 2.415, € (dois mil quatrocentos e quinze 

euros), ao que acrescem juros de mora vencidos. --------------------- 

4.3. Quanto ao plano de pagamento aprovado em reunião de Câmara datada 

de 13/12/2018, encontra-se por liquidar o valor de 444,26 € 

(quatrocentos e quarenta e quatro euros e vinte e seis cêntimos), a 

que acrescem juros. ------------------------------------------------ 

4.4. Assim o valor em dívida, referente ao direito de ocupação dos 

lugares de venda - lojas n. º 2, 3, 4, 5 e 6 do Mercado Municipal de 

Chaves, juntando os dois processos, perfaz o valor global de 2,859,26€ 

(dois mil oitocentos e cinquenta e nove euros, e vinte e seis cêntimos) 

a que acrescem juros. ----------------------------------------------- 

4.5. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: -------------------------------- 

(i) Da análise dos documentos apresentados, e assumindo as despesas 

extraordinárias, geradas pela doença da requerente, confirma-se a 

insuficiência económica, nos termos da lei sobre o apoio judiciário, 

pelo que poderá vir a ser autorizado o pagamento em 12 prestações, no 

valor de 238,27€ (duzentos e trita e oito euros e vinte e sete 

cêntimos), acrescendo os juros de mora, que continuam a vencer-se em 

relação à dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral 

pagamento, de acordo com o disposto no n.º 8 do artigo 196.º do CPPT;  

(ii) Nos termos do n. º 4 do artigo 16.º do Regulamento de Cobrança e 

Liquidação de Taxas Municipais, o pagamento de cada prestação deverá 

ocorrer durante o mês a que esta corresponder até ao 8.º dia; ------- 

(iii) No entanto, a falta de pagamento de qualquer prestação implica o 

vencimento imediato das seguintes, e a persistência da situação de 

incumprimento do dever de pagamento deverá conduzir à extração das 

respetivas certidões de dívida para efeitos de execução fiscal, em 

vista à cobrança coerciva dos valores em falta, ao abrigo do disposto 

no n.º 4 do artigo 34.º do RLCT, e deverá ter como consequência a 
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extinção definitiva do direito de ocupação dos respetivos lugares de 

venda do Mercado Municipal de Chaves; ------------------------------ 

(iv) Deverá ainda ser comunicado à requerente que a conjugação das 

alíneas e) e f) do artigo 12.º RMM, mais concretamente a utilização 

do lugar de venda para fim diverso daquele para o qual foi atribuído, 

e a interrupção do exercício da atividade, implicam a caducidade do 

direito de ocupação; ------------------------------------------------ 

(v) O facto anterior, conjugado com a reiterada falta de cumprimento 

no pagamento das taxas devidas pela ocupação dos lugares de venda, 

deverão despoletar um processo com vista à caducidade do direito de 

ocupação da loja n. º 2; ------------------------------------------- 

(vi) A referida caducidade de ocupação da loja nº 2, embora possa 

obrigar a interessada a rever a logística do seu negócio, traduz-se, 

por outro lado, numa diminuição dos custos de exploração, na medida 

em que deixa de pagar a taxa da referida loja, podendo daqui resultar 

mais sustentabilidade da assunção do pagamento regular das taxas. -- 

5. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, estes serviços propõe a Chefe de Divisão da DAIRE que 

submeta à consideração da Senhora Vereador, Eng.ª Paula Chaves, 

responsável pelo pelouro das feiras e mercados, a aprovação da presente 

informação e a adoção da seguinte estratégia procedimental: -------- 

(i) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no deferimento do pagamento das taxas 

devidas pelo direito de ocupação dos lugares de venda – lojas n. º 2 

a 6, do Mercado Municipal, em 12 prestações no valor de 238,27€ 

(duzentos e trinta e oito euros e vinte e sete cêntimos), ao qual 

acrescem os juros de mora vencidos; -------------------------------- 

(ii) Em simultâneo, que o executivo municipal reconheça a caducidade 

do direito de ocupação da loja n. º 2 do Mercado Municipal de Chaves, 

pelas razões expressas no ponto (iv) e (v) do n. º 4.3. da presente 

informação; -------------------------------------------------------- 

(iii) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do artigo 114.º, em conjugação com o artigo 122.º, ambos 

do CPA, do sentido da deliberação que vier a ser proferida sobre a 

matéria ora em apreciação, sendo para o efeito estabelecido o prazo 

de 10 dias para permitir à mesma vir a processo, por escrito, dizer o 

que se lhe oferecer sobre o mesmo, tudo isto nos termos do artigo 

121.º do CPA. ------------------------------------------------------  

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 23/04/2021----- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

a informação à consideração da Senhora Vereadora, Engª Paula Chaves, 

para aprovação da proposta e da estratégia procedimental preconizada 

na mesma. ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 23/04/2021 --------–-- 

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. --------------------------------------------- 
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4. ANÁLISE DO 5.º RELATÓRIO SEMESTRAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE 

INVESTIMENTO “REABILITAÇÃO DO HOTEL PREMIUM CHAVES – AQUAE FLAVIAE” 

CLASSIFICADO COMO PIM   - INFORMAÇÃO Nº22/DDE/2021, DA ENGª CLÁUDIA 

FERREIRA DE 14.04.2021. --------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e Fundamentação ---------------------------------- 

A sociedade “Hotel Premium Chaves, Lda.”, na qualidade de promotora 

do projeto de investimento “Reabilitação do Hotel Premium Chaves – 

Aquae Flaviae”, classificado como Projeto de Interesse Municipal 

(PIM), veio, através de mensagem de correio eletrónico, datada de 

30/03/2021, apresentar informação semestral relativa à execução do 

referido projeto de investimento em conformidade com o disposto na 

alínea c) da Cláusula 5.ª do Contrato de Concessão de Benefícios 

Tributários Municipais (CCBTM), outorgado em 07/09/2018. ------------ 

1. Após receção dos diversos elementos instrutórios em falta, a 

documentação em questão foi objeto de apreciação na reunião da Comissão 

Técnica de Análise, Acompanhamento e Fiscalização de Projetos de 

Interesse Municipal (CTAAF – PIM)38 ocorrida no dia 12/04/2021. ----- 

2. A presente informação visa: ----------------------------------- 

(i) Levar ao conhecimento do Executivo Municipal o 5º relatório 

semestral de acompanhamento da execução do projeto de interesse 

municipal, o qual se anexa, e aqui se dá por reproduzido para todos 

os efeitos legais; -------------------------------------------------- 

(ii) Propor que seja acolhida a proposta de deliberação que o mesmo 
relatório preconiza, e aqui se dá igualmente por reproduzida para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

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

Na qualidade de relatora da CTAAF-PIM cumpre-me sugerir a aprovação 

da presente informação e a adoção da seguinte estratégia 

procedimental: 

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

ordinária do Executivo Municipal, com vista a ser adotada deliberação, 

nos termos preconizados no Relatório produzido pela CTAAF-PIM; ----- 

b) Caso haja deliberação nos termos preconizados, para cumprimento 

do estabelecido no artigo 12º (Monitorização das condições de 

celebração e execução do contrato) do Regulamento de Projetos de 

Interesse Municipal (RPIM), recomenda-se que a presente informação, o 

relatório elaborado pela CTAAF-PIM, bem como a deliberação camarária 

referida na alínea anterior sejam submetidos a apreciação da 

Assembleia Municipal, na próxima sessão daquele órgão deliberativo, 

dando-se cumprimento ao estabelecido no nº 3 do artigo 13º do 

mencionado RPIM. --------------------------------------------------- 

Na ausência do Gestor de Projetos PIM, submete-se a presente 

informação/proposta diretamente à consideração do Senhor Presidente. 

Em Anexo: Relatório de acompanhamento relativo ao 5º semestre de 

execução do projeto de investimento “Reabilitação do Hotel Premium 

Chaves – Aquae Flaviae” e respetivos anexos. ------------------------ 

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

2021.04.14. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para os efeitos constantes da proposta 

descrita nesta informação técnica infra. ---------------------------- 

                                                           
38 Comissão criada na sequência da deliberação do órgão executivo 

camarário do passado dia 15/04/2016, sob a Informação/Proposta 

Nº80/DSC/2016 de 6/04/20016. ---------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezasseis horas e quarenta minutos, para constar se lavrou 

a presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


