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Nº10 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 13 de maio de 

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

Aos treze dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e um, nesta 

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

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

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

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

Francisco António Chaves de Melo, Sra. Eng.ª Paula Fernanda da Mota 

Chaves, Sr. Eng. Victor Augusto Costa Santos, Sra. Dra. Maria Manuela 

Pereira Tender e comigo, Paulo Jorge Ferreira da Silva, Técnico 

Superior. ---------------------------------------------------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze 

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

elaborada e datada de dez de maio de dois mil e vinte e um. --------- 

 

 

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) “Município retoma a agenda cultural com espetáculo da fadista Maria 

Emília, dia 30 de abril” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que, com o anúncio do fim do estado de 

emergência, a cultura regressou com um espetáculo de Fado ao vivo.  

A programação cultural “Chaves Vive a Cultura!” trará à cidade, em 

maio e junho, um diversificado conjunto de espetáculos a iniciar com 

o Fado, por se encontrar a decorrer o ano centenário do nascimento de 

Amália Rodrigues. --------------------------------------------------- 

b) “Chaves recebe exposição “Acasos Objetivos” - 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. 

Trata-se de um trabalho de centenas de fotografias captadas na rua 

sobre intervenções artísticas, como por exemplo em sinais de trânsito, 

poesia mural entre outras. ------------------------------------------ 

c) “As Termas de Chaves reabriram dia 3 de maio com marcação prévia” 

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

nota que para além dos tratamentos terapêuticos, indicados para várias 

patologias, e diferentes programas de Spa e Bem-estar, as Termas de 

Chaves terão, em breve, um plano de recuperação pós-Covid 19. ------- 

O acesso ao balneário é feito com marcação prévia de consultas, 

controlo de temperatura na entrada, uso obrigatório de máscara no 

interior, distanciamento social e desinfeção regular das mãos. Esta é 

a realidade das Termas de Chaves que, depois de quatro meses de portas 

fechadas. ---------------------------------------------------------- 

A retoma da atividade das estâncias termais portuguesas acontece no 

seguimento do Plano de Desconfinamento implementado pelo Governo. --- 
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d) “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 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. ---------------------------------------- 

e) “Município já assinou os Acordos de Cooperação com as Freguesias 

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

Vaz, deu nota que o Município de Chaves procedeu no dia 05 de maio, à 

assinatura formal dos protocolos de concessão de apoios às freguesias 

do concelho e já procedeu durante esta semana ao seu pagamento. No 

presente ano, serão investidos 837 mil euros, através de Acordos de 

Cooperação, na melhoria das condições de gestão municipal, em cada uma 

das 39 freguesias, um montante que acresce a outros investimentos que 

estão já a ser executados. ------------------------------------------ 

e) “MACNA realizou visita orientada à exposição “NADIR AFONSO, ENTRE 

O LOCAL E O GLOBAL”” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Museu de Arte Contemporânea Nadir 

Afonso (MACNA), no âmbito da exposição “NADIR AFONSO, ENTRE O LOCAL E 

O GLOBAL”, integrada na comemoração do Centenário de Nascimento do 

Mestre Flaviense, realizou mais uma visita orientada, no dia 09 de 

maio, por António Augusto Joel, autor do livro "Nadir Afonso - A 

Geometria como Universo". ------------------------------------------- 

A participação esteve sujeita a inscrição, de acordo com o tarifário 

em vigor, sendo a lotação limitada a 15 pessoas, segundo as normas 

definidas pela DGS. ------------------------------------------------- 

f) “Eurocidade Chaves-Verín galardoada com o prémio de Excelência em 

Turismo 2020” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, 

Nuno Vaz, deu nota que a Eurocidade Chaves-Verín, AECT, foi galardoada 

com o prémio de Excelência em Turismo 2020, na categoria PRÉMIO 

EXCELENCIAS BIENESTAR. ---------------------------------------------- 

O júri, composto por nove personalidades de diferentes países e do 

âmbito do turismo, arte e gastronomia, elegeu o projeto Eurocidade 

Chaves-Verín como destino de saúde e bem-estar na fronteira luso-

espanhola pela sua capacidade de inovação, resiliência e compromisso 

com a saúde, tendo o bem-estar como base para a promoção conjunta do 

turismo. ----------------------------------------------------------- 

A cerimónia de atribuição do galardão terá lugar no próximo dia 19 de 

maio no âmbito da FITUR 2021 - Feira Internacional de Turismo, em 

Madrid, que na presente edição se apresenta sob o tema “Caminho para 

a recuperação”. ----------------------------------------------------- 

g) “Festival N2 volta à cidade de Chaves em Agosto de 2021” - Sobre 

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

Festival N2 volta a realizar-se nos dias 5, 6 e 7 de agosto de 2021, 

e com entrada gratuita. --------------------------------------------- 

A edição deste ano ganha novos caminhos pela cidade flaviense, com 

distintos palcos, horários e dinâmicas alternativas que permitirão 



                                                                F. 144 

                                                                  _____________________ 

 
evitar riscos e garantir a segurança de todos, tendo como referência 

os “eventos teste” já realizados. ----------------------------------- 

Haverá um espaçamento entre o horário dos concertos ao longo do dia, 

o que permitirá também garantir a desinfeção e controlo dos recintos, 

lugares, palcos e backstage, de forma a que todos possam sentir-se 

seguros e confortáveis para desfrutar desta viagem musical. --------- 

O cartaz do Festival N2 está a ser preparado numa coprodução partilhada 

entre o Município de Chaves e o grupo INDIEROR. -------------------- 

h) “Exposição “Arquitetura de Nadir Afonso em Chaves” no MACNA no 

âmbito do programa comemorativo do Centenário do nascimento do artista 

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

Vaz, deu nota que o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso exibe, 

no âmbito do momento comemorativo, a exposição “Arquitetura de Nadir 

Afonso em Chaves”, um mapeamento dos edifícios projetados por Nadir 

Afonso na cidade de Chaves. ----------------------------------------- 

A exposição, em exibição, resultou de uma investigação realizada a 

partir de projetos existentes no Arquivo Histórico da Câmara Municipal 

de Chaves, ao que se juntou um levantamento fotográfico atual das 

obras construídas, que agora se podem revisitar no MACNA. ----------- 

A exposição estará patente ao público até 6 de dezembro de 2021. ---- 

Exposição patente ao público até 6 de dezembro de 2021. ------------- 

i) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Município de Chaves 

congratula o jogador de futebol, Pedro Gonçalves, natural de Vidago, 

pela mais recente conquista do Campeonato Nacional de Futebol, ao 

serviço da equipa do Sporting Clube de Portugal. -------------------- 

j) Nota de pesar - Sobre esta matéria o Município de Chaves apresenta 

uma nota de pesar pelo falecimento do Flaviense Luís Carlos Melo. --- 

Foi uma partida abrupta, e injusta, de um flaviense de gema, de um 

homem bom, lutador, familiar e comprometido com os seus e a sua terra. 

Salientando-se o seu contributo decisivo para a afirmação do futebol 

de praia em Chaves -------------------------------------------------- 

l) “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 10.05.2021, mantém-se uma evolução 

epidemiológica positiva no Concelho de Chaves, sendo de 45,8 novos 

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

m) “Combate à vespa dos castanheiros” - Sobre esta matéria, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Município de Chaves, à 

semelhança do ocorrido nos últimos 3 anos, deu hoje início um conjunto 

de largadas de parasitóide para combater a ação desta vespa invasora, 

em linha com o determinado no Plano de Ação Nacional para controlo do 

inseto conhecido por vespa da galha do castanheiro. ----------------- 

Neste contexto e de forma progressiva têm vindo a ser incrementadas o 

número de largadas nas áreas de incidência dos castanheiros. -------- 

O conjunto de largadas previstas de forma articulada entre a Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), o Município de 

Chaves e as respetivas Juntas de Freguesia, estando previstas 57 

largadas, das quais 30 são da responsabilidade da autarquia e as 

restantes 27, de Juntas de Freguesia. ------------------------------- 

 

 

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

MANUELA PEREIRA TENDER. --------------------------------------------- 
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Usou da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, Senhora Dra. 

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

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

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

anteriormente, pelo Presidente da Câmara ao Pedro Gonçalves, 

formulando votos de continuação de muitos sucessos. ----------------- 

Concluindo a sua intervenção, a Vereadora do Partido Social Democrata, 

Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, associou-se, com profunda 

consternação e pesar pelo falecimento do Luís Carlos Melo, deixando a 

sua solidariedade à família e amigos. ------------------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

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

Chaves, realizada em 29 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. ADRAT - A ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO ALTO 

TÂMEGA/QUOTA 2021. PROPOSTA Nº 45/GAP/2021. ------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1 - A Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (ADRAT) 

é uma agência de desenvolvimento criada na década de 80 pela dinâmica 

e vontade das principais instituições do Alto Tâmega; --------------- 

2 – A ADRAT intervém em diversas áreas da vida económica, social e 

cultural do Alto Tâmega, desenvolvendo a sua atuação em bases sólidas, 

assentando na confiança e no reconhecimento institucional tanto a 

nível local, regional, nacional como europeu, participando de forma 

ativa, em Redes e Associações de âmbito nacional e europeu, tais como 

Federação Minha Terra, a Animar, a Rede Rural Nacional, a ERRIN, 

ERIAFF, Rede Rural Europeia e Euromontana; -------------------------- 

3 – A ação da ADRAT é apoiada por vários programas nacionais e 

europeus, tais como o PRODER (e anteriores iniciativas Leader), 

INTERREG, ERASMUS (e anteriores programas Leonardo Da Vinci), Formação 

PME., sendo entidade reconhecida como Entidade Formadora, Certificada 

pela DGERT, bem como pela Certificação em Sistemas de Gestão da 

Qualidade, pela Norma ISO 9001. ------------------------------------- 

4 – Considerando que ADRAT agrega, à sua volta, as autarquias, 

associações empresariais, cooperativas agrícolas, associações de 

produtores e outros importantes atores do Alto Tâmega, sendo um 

parceiro imprescindível para a promoção de um processo definitivo de 

desenvolvimento social e económico da região; ----------------------- 

5 – Considerando que, procurando manter a dinâmica instalada, revelou-

se, no seu Plano de atividade e orçamento de 2021, uma clara intenção 

na concentração de esforços no desenvolvimento de ações que se 

encontram pré-definidas no âmbito dos programas já contratualizadas, 

mas também e à imagem do que sempre tem acontecido, seja mantida a 
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determinação da procura de novos projetos, iniciativas e da manutenção 

de um apoio sustentado aos atores do desenvolvimento do território do 

Alto Tâmega. -------------------------------------------------------- 

6 – Considerando que, face o grau de exigências cada vez mais premente, 

torna-se determinante que a ADRAT continue a basear a sua atuação na 

promoção de emprego e da qualidade de vida das populações do Alto 

Tâmega, assimilando novas formas de intervenção, modernizando-se e 

captando mais conhecimento e procurando tornar-se mais eficiente 

através das abordagens inovadoras e sustentáveis na qualidade e na 

diferenciação. ----------------------------------------------------- 

II – Justificação: -------------------------------------------------- 

1 – Face ao processo de descentralização de competências a decorrer 

em Portugal, torna-se vital para a manutenção de um processo de 

desenvolvimento integrado, democrático e sustentável, que a plataforma 

institucional reunida em torno da ADRAT se reveja no desempenho das 

funções desta associação e que seja devidamente dinamizada a 

participar ativamente em todos os processos, assumindo, desta forma, 

uma oportunidade para a afirmação da sociedade civil do Alto Tâmega; 

2 – Assim, e tendo em conta que, o relacionamento com os associados 

tem sido realizado essencialmente ao nível da orgânica da própria 

associação, em que tal relacionamento se verifica pelo papel 

desempenhado por cada um dos associados, por própria iniciativa ou 

então pelas tarefas que lhe possam estar adstritas por ocupar 

determinada posição nos órgãos sociais e ainda ao nível do 

relacionamento resultante das solicitações efetuadas por cada um dos 

associados no aproveitamento que fazem das valências e das 

competências técnicas da associação; -------------------------------- 

3 – Por conseguinte, assume especial relevância a necessária 

articulação da intervenção da ADRAT com a CIM do Alto Tâmega e 

respetivos Municípios, tendo em vista o incremento do reforço da 

eficiência e da competência, da promoção e implementação dos projetos 

e programas e o fortalecimento institucional, na prossecução de 

atividades inseridas nos seguintes grupos programáticos: ------------ 

a) Estratégia de desenvolvimento local de base comunitária (DLBC); 

b) PROVERE; ------------------------------------------------------ 

c) Cooperação interterritorial; ---------------------------------- 

d) Empreendedorismo; --------------------------------------------- 

e) Formação profissional; ---------------------------------------- 

f) Apoio social; ------------------------------------------------- 

g) Cooperação institucional. ------------------------------------- 

4 – Considerando por fim, a receção de ofício refa. 04/2021, de 

03/03/2021, proveniente da ADRAT, através do qual foi dado 

conhecimento de ter sido deliberada, em reunião da Assembleia Geral 

de 24/02/2021, a necessidade, em os Municípios associados promoverem 

o pagamento da quota de 2021, se e quando aplicável, sendo que, no 

caso em concreto, do município de Chaves, tal quotização traduz-se no 

seguinte montante: -------------------------------------------------- 

Quota 2021 = 16.744,32€ --------------------------------------------- 

5 – Considerando que o Município de Chaves, enquanto associado da 

ADRAT, reconhece manifesto interesse no desenvolvimento das atividades 

a desenvolver por tal associação, bem como o papel dinamizador na 

prossecução de diversos programas e ações já contratualizadas, no 

âmbito do DLBC do alto Tâmega, do EEC PROVERE, (Plano de ação AQUANATUR 

II), e no fomento da cooperação - Alto Tâmega Empreende e ainda na 

Formação profissional e na investigação e inovação, entende-se que, o 

aporte financeiro a afetar aos associados, no caso em concreto, ao 
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Município de Chaves, se revela imprescindível para a sua execução e 

alcance dos objetivos propostos no âmbito da mesma; ----------------- 

6 - Atendendo às razões de facto o direito atrás exposto, propõe-se, 

ao abrigo das disposições previstas nas alíneas e) e m), do nº 2, do 

artº 23, do Anexo 1, à lei 75/2013, de 12 de setembro, que o órgão 

executivo municipal delibere sobre as quotizações de 2019 e 2020, 

inerentes à qualidade de associado na ADRAT; ------------------------ 

II - Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 

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

enunciadas, determino, o seguinte:  --------------------------------- 

a) Que seja submetida, para aprovação, a presente proposta, à Câmara 

Municipal, tendo em vista assegurar a legal e eficaz concretização das 

obrigações previstas quanto à assunção e pagamento dos encargos 

supramencionados, a efetivar, de uma só vez, durante o exercício de 

2021 e referentes à quotização de 2021, no montante de 16.744,32€, 

para a ADRAT – A Associação de Desenvolvimento da Região do Alto 

Tâmega; ------------------------------------------------------------ 

b) Que a presente proposta tenha cobertura através da rubrica 

orçamental da despesa corrente enquadrada em 0602030599 e de acordo 

com informação de cabimento e compromisso, em anexo; ---------------- 

c) Que, a mesma, seja publicitada nos termos do artigo 56º, do Anexo 

1, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; ---------------------------- 

d) Que seja dado conhecimento do teor da decisão administrativa 

tomada à entidade peticionária; ------------------------------------- 

e) E por último, em caso de aprovação da presente proposta, que a 

mesma seja remetida à Unidade Flexível de 2.º Grau de Gestão Financeira 

para ulterior operacionalização. ------------------------------------ 

Chaves, 28 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

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

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

Anexos: ofício proveniente da ADRAT; Plano de atividades e orçamento 

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

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

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

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

 

 

2.2. ENCERRAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS NºS 340/15.4BEMDL, 

37/15.5BEMDL E 280/13.1BEMDL, INTERPOSTOS PELA EMPRESA ÁGUAS DO NORTE 

SA – LIQUIDAÇÃO DE JUROS DE MORA. PROPOSTA Nº 46/GAP/2021. ---------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Fundamentação: -------------------------------------------------- 

1. Considerando que, na sequência da entrada em vigor do Decreto-Lei 

n.º 91/2015, de 29 de maio, foi constituída a sociedade “Águas do 

Norte, S.A.”; ------------------------------------------------------- 

2. Considerando que, por força do estatuído no retromencionado diploma 

legal, foi atribuída, à sociedade “Águas do Norte, S.A.”, em regime 

de concessão, a exploração e a gestão, em exclusividade, do Sistema 

Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte de 

Portugal, o qual resultou da agregação de quatro sistemas, entre os 

quais o sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, criado pelo Decreto-Lei n.º 270-

A/2002; ------------------------------------------------------------ 

3. Considerando que, a referida sociedade sucedeu em todos os direitos 

e obrigações à sociedade, entretanto, extinta, “Águas de Trás-os-

Montes e Alto Douro, S.A”, de forma plenamente eficaz e oponível a 
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terceiros, a partir do dia 30 de junho de 2015, por força do disposto 

nos n.ºs 3 e 4, do artigo 4º, do Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de 

maio, incluindo-se, aqui, os contratos de fornecimento e de recolha 

celebrados com os Municípios; --------------------------------------- 

4. Considerando que, nesta justa medida, e nos termos do 

retromencionado diploma legal, foi transferido para a sociedade “Águas 

do Norte, S.A.”, o anterior património global da sociedade “Águas de 

Trás os Montes e Alto Douro, S.A.”; --------------------------------- 

5. Considerando que a empresa “Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

S.A.”, na qualidade de concessionária da exploração e gestão do sistema 

multimunicipal de abastecimento de águas e de saneamento de Trás-os-

Montes e Alto Douro, S.A., celebrou com o Município de Chaves, em 26 

de outubro de 2001, um contrato de fornecimento de água e um contrato 

de recolha de efluentes, no âmbito dos quais emitiu e apresentou 

faturação correspondente aos serviços prestados; -------------------- 

6. Considerando que, nos termos do artigo 15º, do Decreto-Lei n.º 

93/2015, de 29 de maio e do n.º 4, da Clausula 36º, do Contrato de 

Concessão, o regime de fornecimento e de prestação de serviços aos 

utilizadores do Sistema passou a realizar-se, nos termos previstos no 

mencionado contrato, mantendo-se, em vigor, até serem substituídos, 

os contratos de fornecimento e recolha celebrados entre os 

utilizadores e as concessionárias extintas; ------------------------- 

7. Considerando que, no âmbito dos serviços prestados, a sociedade 

“Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.” reclamava créditos não 

regularizados por parte do Município de Chaves; --------------------- 

8. Considerando que, o Município não procedeu, de forma atempada, ao 

pagamento dos montantes faturados e devidos à Águas de Trás-Os-Montes 

e alto Douro, S.A (atual Águas do Norte), bem como os respetivos juros 

de mora por incumprimento dos prazos de pagamento, ao abrigo do 

estabelecido nos contratos de fornecimento e de recolha; ------------ 

9. Considerando que, tendo em vista a cobrança de tais valores em 

dívida, foram instaurados, pela  então ATMAD,SA (atual Águas do Norte), 

contra o município de Chaves, os processos judiciais nºs 

340/15.4BEMDL, 37/15.5BEMDL, e 280/13.1BEMDL, cujas faturas dos mesmo 

constantes, vieram a ser, posteriormente, reconhecidas e pagas, 

através de acordos de regularização de dívidas celebrados, em montante 

não integral mas  significativo dos montantes em débito peticionados 

nos aludidos processos judiciais; ----------------------------------- 

10. Considerando que, dos referidos processos judicias, resultou o 

apuramento de juros de mora decorrentes do atraso no pagamento do 

aludido volume de faturação e, tendo em conta que, na sequência da 

celebração de Acordo de regularização de dívidas com a empresa Águas 

do Norte SA, em fevereiro de 2019, encontram-se tais montantes 

regularizados, entre as partes, estando em causa apenas o pagamento 

dos juros relativos aos montantes dessas ações, resultando os 

seguintes montantes em dívida: -------------------------------------- 

✓ 29.720,09€, referente ao Proc.º 340/15.4BEMDL; ----------------- 

✓ 202,67€, referente ao Proc.º 37/15.5BEMDL; --------------------- 

✓ 59.637,47€, referente ao Proc. 280/13.1BEMDL. ------------------ 

11.Considerando que, de facto, as partes signatárias pretendem 

promover a regularização das dívidas emergentes da execução financeira 

de contratos de fornecimento de água e de recolha de efluentes, no 

âmbito do sistema multimunicipal de fornecimento e abastecimento de 

água, resultantes dos processos judiciais supra identificados, sendo 

que, pelo pagamento dos referidos juros, poderão ser, formalmente 

extintos tais processos. -------------------------------------------- 

II – Da Proposta: --------------------------------------------------- 
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Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

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

1. Proceder ao pagamento dos juros decorrentes dos processos 

judicias em curso à Águas do Norte SA, tendo em vista a sua conclusão 

e consequente extinção; ---------------------------------------------  

2. Assim, propõe-se o pagamento integral, em 2021, de acordo com a 

seguinte calendarização: -------------------------------------------- 

• 29.720,09€, referente ao Proc. 340/15.4BEMDL; ----------------- 

• 202,67€, referente ao Proc. 37/15.5BEMDL; --------------------- 

• 59.637,47€, referente ao Proc. 280/13.1BEMDL. ----------------- 

Total = 89.560,23€, a liquidar até 30/06/2021 ----------------------- 

3. As despesas emergentes com a concretização de tais pagamentos, 

encontram previsão nos instrumentos de gestão financeira em vigor no 

Município de Chaves, com cabimento orçamental na rubrica da despesa 

corrente 03.05.02. -------------------------------------------------- 

Chaves, 29 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

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

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

Proposta de cabimento e compromisso --------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.3. ATRIBUIÇÃO DO NOME DO SENHOR LUÍS CARLOS MELO AO COMPLEXO DE 

FUTEBOL DE PRAIA DE CHAVES. PROPOSTA N.º 48/GAPV/2021. -------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando a importância do Senhor Luís Carlos Melo no 

desenvolvimento da Cidade, Concelho e Região na dimensão da promoção 

do desporto e das atividades de vida saudável; ---------------------- 

Considerando a relevância do seu papel, ao longo dos anos, para a 

dinamização da prática desportiva como fator indispensável ao 

funcionamento harmonioso da sociedade, constituindo-se como um 

importante fator de equilíbrio e bem-estar dos cidadãos; ------------ 

Considerando a relevância no processo de desenvolvimento e promoção 

da Cidade, Concelho e Região através do Desporto, nomeadamente, o 

futsal e o futebol de praia; ---------------------------------------- 

Considerando o empenho na criação e crescimento local da prática 

desportiva ligada ao futebol de praia, tendo sido o fundador da 1ª 

edição da Maratona Futebol Praia de Chaves – realizada, em 2008, no 

campo de terra batida da Escola Nadir Afonso, organizado pela seção 

de futebol de praia do Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural dos 

Ases da Madalena (GDRCAM); ------------------------------------------ 

Considerando que o seu dinamismo e atividade constante motivou, de 

forma decisiva, a criação de condições adequadas à prática desportiva 

de modalidades de praia, tendo resultado na construção do complexo 

desportivo atual; --------------------------------------------------- 

Considerando que, no ano de 2018, fruto da evolução dos Chaves Beach 

Games, fundou a Associação Cultural Desportiva Chaves Beach Games que 

tem por escopo a promoção de atividades desportivas, recreativas e de 

convívio social, atuando positivamente na ocupação dos tempos livres, 

e por sua vez, imprimindo hábitos e motivações para a prática 

desportiva continuada; ---------------------------------------------- 
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Considerando o papel fundamental em todo o processo de afirmação do 

Grupo Desportivo de Chaves, enquanto entidade referência no panorama 

nacional da modalidade de Futebol de Praia; ------------------------- 

Considerando que esse esforço resultou na ascensão do Clube à 1ª. 

Divisão Nacional, Divisão de Elite do Futebol de Praia, na época 2018-

2019, feito único, em Trás-os-Montes. ------------------------------- 

Considerando que o exemplo de cidadania por si protagonizado, ao longo 

da última década, tem servido de inspiração aos seus pares e às 

gerações mais novas da nossa comunidade. ---------------------------- 

II – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------------ 

Pelas razões de facto acima evidenciadas e ao abrigo do quadro 

competencial previsto, sobre a matéria, no Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na ulterior redação, tomo a liberdade de propor ao 

executivo camarário, que adopte deliberação no sentido de: ---------- 

•  Atribuir o nome do Senhor Luís Carlos Melo ao Complexo de Futebol 

de Praia que passará a ter a designação de “Complexo de Futebol de 

Praia Luís Carlos Melo”; -------------------------------------------- 

• Caso a proposta venha a merecer acolhimento por parte do Executivo 

Municipal, deverá a mesma ser agendada para uma próxima sessão 

ordinária da Assembleia Municipal para ulterior conhecimento do 

aludido órgão deliberativo da Autarquia; ---------------------------- 

• Por último, deverá o teor integral da presente deliberação ser 

levada ao conhecimento ao próprio e familiares do Senhor Luís Carlos 

Melo, bem como, aos órgãos sociais do clube – Grupo Desportivo de 

Chaves -, expedindo-se, para o efeito, as competentes notificações. -  

Chaves, 06 de maio de 2021. ----------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 

 

2.4. RETIFICAÇÃO DA PROPOSTA N.º 15/GAPV/21 E DO CONTRATO-PROGRAMA 

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A APEPAT – ASSOCIAÇÃO PROMOTORA 

DO ENSINO PROFISSIONAL PARA O ALTO TÂMEGA PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO 

E PROMOÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL NÃO SUPERIOR. PROPOSTA N.º 

51/GAPV/21. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

A) Em reunião do órgão executivo, levada a efeito em 04/02/2021, e 

em sessão do órgão deliberativo realizada em 10/02/2021, foi aprovada 

a proposta n.º 15/GAPV/21, consubstanciada  em “Aprovar e propor à 

assembleia municipal a aprovação, nos termos do n.º 5 do artigo 47.º 

da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, da celebração de um contrato-

programa entre o Município de Chaves e a APEPAT – Associação Promotora 

do Ensino Profissional para o Alto Tâmega para apoiar o desenvolvimento 

e promoção do ensino profissional não superior, nos termos da minuta 

anexa a esta proposta e da análise económico-financeira realizada 

sobre a prestação do serviço de interesse geral de promoção e 

desenvolvimento do ensino profissional não superior pela APEPAT também 

anexa a esta proposta, e da qual fazem parte integrante; e ainda, 

“Propor à assembleia municipal a aprovação da outorga do contrato-
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programa, sendo o Município de Chaves representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal”; -------------------------------------------------- 

B) Em 15/03/2021, teve lugar a outorga do contrato-programa ora em 

referência, celebrado entre o Município de Chaves e a APEPAT – 

Associação Promotora do Ensino Profissional para o Alto Tâmega para 

apoiar o desenvolvimento e promoção do ensino profissional não 

superior; ---------------------------------------------------------- 

C) Em sede dos competentes serviços municipais, foi possível 

aquilatar, posteriormente, a existência de um lapso de escrita, 

traduzido no valor de “€165.995,46 (cento e sessenta e cinco mil, 

novecentos e noventa e cinco euros, e quarenta e seis cêntimos)”, 

enquanto correspondência da maioria das unidades de participação e a 

maioria dos direitos de voto do Município de Chaves na referida 

associação (62,4%) sobre o valor do défice de exploração a considerar 

(cifrado em €265.954,26, ou seja, duzentos e sessenta e cinco mil, 

novecentos e cinquenta e quatro euros, e vinte e seis cêntimos), 

constante no ponto K) da proposta n.º 15/GAPV/21, e, bem assim, no 

ponto K) dos considerandos e no ponto 1 da cláusula 7.ª ambos do 

respetivo contrato-programa, sendo certo que o cabimento orçamental 

n.º 389/2021 e o compromisso sequencial financeiro n.º 279/2021 

associados acautelam o respetivo e exato valor, o qual se cifra em 

“€165.955,46 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e 

cinco euros, e quarenta e seis cêntimos)”. -------------------------- 

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

Pelo exposto supra, e ao abrigo do disposto nos n.ºs1 e 2 do artigo 

174.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-

lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na ulterior redação, proponho ao 

executivo municipal que delibere o seguinte: ------------------------ 

1. Aprovar e propor à assembleia municipal a aprovação, nos termos 

do n.º 5 do artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, da 

retificação do ponto K) da proposta n.º 15/GAPV/21, e, bem assim, do 

ponto K) dos considerandos e do ponto 1 da cláusula 7.ª ambos do 

respetivo contrato-programa, passando a constar o valor de 

“€165.955,46 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e 

cinco euros, e quarenta e seis cêntimos)”, nos termos da minuta de 

adenda anexa a esta proposta; --------------------------------------- 

2. Propor à assembleia municipal a aprovação da outorga da adenda ao 

contrato-programa, sendo o Município de Chaves representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------------- 

Chaves, aos 12 de maio de 2021 -------------------------------------- 

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

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

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

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

Minuta de adenda ao contrato-programa entre o Município de Chaves e a 

APEPAT ------------------------------------------------------------- 

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

Em reunião do órgão executivo, levada a efeito em 04/02/2021, e em 

sessão do órgão deliberativo realizada em 10/02/2021, foi aprovada a 

proposta n.º 15/GAPV/21, consubstanciada  em “Aprovar e propor à 

assembleia municipal a aprovação, nos termos do n.º 5 do artigo 47.º 

da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, da celebração de um contrato-

programa entre o Município de Chaves e a APEPAT – Associação Promotora 

do Ensino Profissional para o Alto Tâmega para apoiar o desenvolvimento 

e promoção do ensino profissional não superior, nos termos da minuta 

anexa a esta proposta e da análise económico-financeira realizada 

sobre a prestação do serviço de interesse geral de promoção e 
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desenvolvimento do ensino profissional não superior pela APEPAT também 

anexa a esta proposta, e da qual fazem parte integrante; e ainda, 

“Propor à assembleia municipal a aprovação da outorga do contrato-

programa, sendo o Município de Chaves representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal”; -------------------------------------------------- 

Em 15/03/2021, teve lugar a outorga do contrato-programa ora em 

referência, celebrado entre o Município de Chaves e a APEPAT – 

Associação Promotora do Ensino Profissional para o Alto Tâmega para 

apoiar o desenvolvimento e promoção do ensino profissional não 

superior; ---------------------------------------------------------- 

Em sede dos competentes serviços municipais, foi possível aquilatar, 

posteriormente, a existência de um lapso de escrita, traduzido no 

valor de “€165.995,46 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e 

noventa e cinco euros, e quarenta e seis cêntimos)”, enquanto 

correspondência da maioria das unidades de participação e a maioria 

dos direitos de voto do Município de Chaves na referida associação 

(62,4%) sobre o valor do défice de exploração a considerar (cifrado 

em €265.954,26, ou seja, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos 

e cinquenta e quatro euros, e vinte e seis cêntimos), constante no 

ponto K) da proposta n.º 15/GAPV/21, e, bem assim, no ponto K) dos 

considerandos e no ponto 1 da cláusula 7.ª ambos do respetivo contrato-

programa, sendo certo que o cabimento orçamental n.º 389/2021 e o 

compromisso sequencial financeiro n.º 279/2021 associados acautelam o 

respetivo e exato valor, o qual se cifra em “€165.955,46 (cento e 

sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco euros, e quarenta 

e seis cêntimos)”. -------------------------------------------------- 

Sequencialmente, teve lugar a aprovação da corresponde proposta 

sancionada pelos órgão executivo e deliberativo, traduzida na 

retificação do ponto K) da proposta n.º 15/GAPV/21, e, bem assim, do 

ponto K) dos considerandos e do ponto 1 da cláusula 7.ª ambos do 

respetivo contrato-programa, passando a constar o valor de 

“€165.955,46 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e 

cinco euros, e quarenta e seis cêntimos); --------------------------- 

O Município de Chaves, pessoa coletiva n.º 501 205 551, com sede na 

Praça de Camões, 5400 – 150 Chaves, representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, doravante designado como PRIMEIRO 

OUTORGANTE; -------------------------------------------------------- 

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

A APEPAT – Associação Promotora do Ensino Profissional para o Alto 

Tâmega, pessoa coletiva n.º 504 320 858, com sede no lugar de Fonte 

do leite, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, 

representada por […], doravante designada como SEGUNDA OUTORGANTE; -- 

Conjuntamente designadas Partes, ------------------------------------ 

Celebram, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 59.º e no n.º 1 

do artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, de comum acordo, 

a presente adenda ao contrato-programa (doravante, “Adenda”) celebrado 

em 15 de março de 2021, e que se rege pelas cláusulas seguintes: ---- 

1. Na cláusula 7.ª ponto 1, onde se lê: --------------------------- 

“CLÁUSULA 7.ª ------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO ---------------------------------------------- 

1. Considerando a insuficiência da receita operacional para cobrir o 

custo inerente ao desenvolvimento do serviço de interesse geral de 

ensino profissional não superior regulado no presente Contrato, 

demonstrada no Anexo I ao presente Contrato, o PRIMEIRO OUTORGANTE 

atribui à SEGUNDA OUTORGANTE um subsídio à exploração no valor anual 

de €165.995,46 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e 

cinco euros e quarenta e seis cêntimos).” --------------------------- 
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Passa a ler-se: ----------------------------------------------------- 

“CLÁUSULA 7.ª ------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO ---------------------------------------------- 

1. Considerando a insuficiência da receita operacional para cobrir o 

custo inerente ao desenvolvimento do serviço de interesse geral de 

ensino profissional não superior regulado no presente Contrato, 

demonstrada no Anexo I ao presente Contrato, o PRIMEIRO OUTORGANTE 

atribui à SEGUNDA OUTORGANTE um subsídio à exploração no valor anual 

de €165.955,46 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta 

e cinco euros e quarenta e seis cêntimos).”. ------------------------ 

2. É aditada a cláusula 17.ª: --------------------------------------- 

CLÁUSULA 17.ª ------------------------------------------------------- 

PRODUÇÃO DE EFEITOS DA ADENDA --------------------------------------- 

A presente adenda produz efeitos retroativos, à luz da previsão 

constante no n.º 2 do artigo 174.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 

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

A presente adenda é composta de 2 (dois) exemplares originais que são 

assinados e rubricados pelas Partes, ficando um exemplar na posse de 

cada uma. ----------------------------------------------------------- 

[…], […] de […] de 2021 --------------------------------------------- 

(Assinaturas) ------------------------------------------------------ 

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

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. OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO; - PUBLICIDADE. - ARTIGO 16º, DO 

REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 31/DAG-STL/2021. ----------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Na sequência do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 5690/21, datado do pretérito 

dia 20 de abril de 2021, veio solicitar que lhe seja autorizado o 

pagamento do valor referente às taxas devidas pela ocupação da via 

publica e publicidade, e não pagas no valor de 9.675,30 (nove mil 

seiscentos e setenta e cinco euros e trinta cêntimos) referentes aos 

anos 2018,2019 e 2020, em 36 prestações mensais. -------------------- 

2. Assim, dando cumprimento a tal pedido, abaixo se apresenta, sobre 

a matéria, a seguinte informação. ---------------------------------- 

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

1. O artigo 16.º, do Regulamento de Cobrança e Liquidação de Taxas 

Municipais, em vigor no Concelho de Chaves, determina que compete à 

Câmara Municipal autorizar o pagamento em prestações, nos termos do 
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Código de Procedimento e de Processo Tributário e da Lei Geral 

Tributária, desde que se encontrem reunidas as condições para o 

efeito1. ----------------------------------------------------------- 

2. Ora de acordo com o Regulamento Municipal, em causa, os pedidos do 

pagamento em prestações, devem conter a identificação do requerente, 

a natureza da divida e o número de prestações pretendido, bem como os 

motivos que fundamentam o pedido. ----------------------------------- 

3. No caso de deferimento do pedido, o valor de cada prestação mensal 

corresponderá ao total da dívida dividido pelo número de prestações 

autorizado, acrescendo ao valor de cada prestação os juros de mora 

contados sobre o respetivo montante desde o termo do prazo para 

pagamento voluntário até à data do pagamento efetivo de cada uma das 

prestações. -------------------------------------------------------- 

4. O pagamento de cada prestação deverá ocorrer até ao 8º dia do mês 

a que esta corresponder. ------------------------------------------ 

5. A falta de pagamento de qualquer prestação implica o vencimento 

imediato das seguintes, assegurando-se a execução fiscal da dívida 

remanescente mediante a extração da respetiva certidão de dívida. 

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

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

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

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

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

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

decisão administrativa, consubstanciada na autorização do pagamento 

em prestações mensais, iguais e sucessivas, do valor correspondente à 

quantia em dívida de 9.675,30€(nove mil seiscentos e setenta e cinco 

euros e trinta cêntimos), por parte de MOP - IDEIAS FOR DO FORMATO, e 

referente a taxas municipais devidas pela ocupação da via publica e 

publicidade, não se afastando contudo, a margem discricionária ao 

órgão decisor na apreciação da matéria ora controvertida, tendo como 

pano de fundo o princípio da prossecução do interesse  público e o 

dever de fundamentação da competente decisão administrativa; -------- 

b) O plano de pagamento em prestações, caso seja aprovado, deverá 

obedecer aos seguintes requisitos:  -------------------------------- 

i) O valor de cada prestação mensal corresponderá ao total da dívida 

dividido pelo número de prestações autorizado, acrescendo ao valor de 

cada prestação os juros de mora contados sobre o respetivo montante 

desde o termo do prazo para pagamento voluntário até à data do 

pagamento efetivo de cada uma das prestações. ----------------------- 

ii) O pagamento de cada prestação deverá ocorrer durante o mês a que 

esta corresponder até ao 8.º dia. ----------------------------------- 

                                                           
1 Note-se, porém, que o Código de Procedimento e de Processo Tributário 

apenas contém normas para pagamento em prestações de dívida objeto de 

processos de execução fiscal, o que não é o caso. ------------------ 

Quanto à Lei Geral Tributária, a mesma admite, no seu artigo 42º, o 

pagamento em prestações, remetendo, de seguida, para a Lei Geral a 

forma de concretização do mesmo. ----------------------------------- 

No caso individual e concreto, a Lei Geral aplicável à cobrança e 

liquidação de taxas municipais é a Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 

dezembro, diploma legal que não determina limite máximo para o número 

de prestações passíveis de autorizar, remetendo as respetivas 

condições para o Regulamento Municipal de Taxas. 2 Fazendo fé na 

informação prestada, verbalmente, pelos serviços municipais 

responsáveis pela cobrança coerciva de dívidas,--------------------- 
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iii) A falta de pagamento de qualquer prestação implica o vencimento 

imediato das seguintes, assegurando-se a execução fiscal da dívida 

remanescente mediante a extração da respetiva certidão de dívida. --- 

c) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do art. 114º do C.P.A, do sentido de decisão que vier a ser 

proferida sobre a matéria ora em apreciação; ------------------------ 

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

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

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

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

Chaves 29 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 05/05/2021 ------------------------------------------------------ 

Atento o teor da presente informação, é de acolher a estratégia nele 

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

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

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

2021.05.05. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA SEQUÊNCIA DA QUEDA 

DE UMA ÁRVORE; - VIATURA PEUGEOT 5008, MATRÍCULA 93-VM-56 E VIATURA 

RENAULT CLIO, MATRÍCULA 01-FI-49. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 68/DAG/2021.-  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através da Informação n.º 152/UFRO/2019, a Divisão de Recursos 
Operacionais veio informar, estes serviços, sobre a ocorrência de um 

sinistro no dia 04/11/2019 e consubstanciado na queda de uma árvore 

localizada no recinto das instalações termais, tendo provocado danos 

em duas viaturas que aí se encontravam estacionadas, muito 

concretamente, na viatura marca Peugeot 5008, matrícula 93-VM-56, 

propriedade de António José Afonso Durão. -------------------------- 

2. Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em sua 
reunião ordinária realizada no pretérito dia 2020/02/03, a qual recaiu 

sobre a Informação nº 21/DAF/2020, produzida por estes serviços, no 

dia 20 de janeiro de 2020, veio aquele órgão municipal manifestar a 

intenção de indeferir a pretensão formulada, de acordo com as razões 

de facto e de direito expostas no referido parecer. ----------------  

3. Neste contexto, foi concedido ao peticionário o prazo de 10 dias 
para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre 

o assunto, nos termos do disposto no art. 121º e ss do Código do 

Procedimento Administrativo. --------------------------------------- 

4. Através de requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta autarquia local n.º 1572, datado do pretérito 

dia 12/02/2020, António José Afonso Durão Branco veio manifestar a sua 

discordância com a intenção de indeferimento manifestada pelo órgão 

executivo municipal, uma vez que no local e após o acidente foi 
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verificado, quer pelos serviços técnicos da CMC, quer das pessoas 

interessadas que o estado de conservação da árvore era já muito fraco.  

5. Neste contexto, foram solicitados alguns esclarecimentos adicionais 
à Divisão de Recursos Operacionais, através da Informação n.º 

52/DAG/2021, tendo a referida unidade orgânica produzido, para o 

efeito, a Informação/Proposta n.º 63/2021 e na qual é referido o 

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

“A árvore em causa, que já possuía uma fragilidade interna na madeira 

do seu tronco, ao nível do seu colo e início de raizame (logo abaixo 

do nível do solo), não visível exteriormente nem com sinais aparentes 

de debilidade na parte aérea da árvore, mas porém existente e em 

progressão, como ocorre em diversos casos conhecidos com arvoredo 

urbano, quando exposta aos ventos fortes de intempérie que se fizeram 

sentir ao início da tarde desse dia, sofreu uma rotura ao nível dos 

tecidos dessa madeira interna fragilizada no colo, levando à sua 

cedência e queda. --------------------------------------------------- 

Tratando-se de situações comuns em árvores localizadas em meio urbano, 

por vezes até provocadas por lesões antigas ao nível dos raizames, 

efetuadas aquando de instalações de infraestruturas próximas ou 

movimentações de solos, pode perfeitamente acontecer a árvore 

desenvolver uma podridão interna na madeira de raízes e tronco, que 

vai progredindo ao longo dos anos, constituindo-se assim um perigo 

oculto e não visível ao controlo humano de manutenção arbóreo. 

Situações destas tanto podem perdurar vários anos enquanto a árvore 

vai mantendo sua estabilidade, sem se manifestarem na parte aérea nem 

gerarem perigo para a via pública, como podem também sofrer um abanão 

provocado por forças de intempérie adversas, acelerando-se assim a 

rotura dos tecidos fragilizados e sucumbindo no mesmo momento, como 

foi o caso da árvore em causa.”. ------------------------------------ 

6. Partindo de tal enquadramento, a Divisão de Recursos Operacionais 
concluiu que “se não fosse devido à existência de uma debilidade 

interna na madeira da árvore ao nível do colo, zona de especial 

fragilidade de rotura quando sujeito a forças, poderia nem ter ocorrido 

a queda da árvore quando exposta a ventos fortes, tendo a mesma 

persistido à adversidade. A existência dessa mesma fragilidade fez com 

que, quando submetida a forças de tensão maior, a árvore não tenha 

tido a elasticidade necessária para resistir ao vento, e a rotura 

tenha imediatamente ocorrido no ponto débil, com sua queda e os danos 

ocorridos na viatura estacionada.” ---------------------------------- 

7. É, pois, partindo de tal enquadramento que deverão ser revisitados 
os factos associados ao sinistro em causa e que originou o pedido de 

indemnização civil em análise. -------------------------------------- 

8. Assim, sobre a matéria, cumpre, agora, informar o seguinte: ------ 
II – Do Direito ----------------------------------------------------- 

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

praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei 

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

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

a) Por danos decorrentes do exercício da função administrativa;-- 

b) Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional; -- 

c) Por danos decorrentes do exercício da função político – 

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

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

diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade 

exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas públicas. ------------ 
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3. A aludida disposição legal prevê, no seu clausulado, que para que 
se verifique tal responsabilidade é necessário que estejam reunidos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Ora, no caso individual e concreto em apreciação, os prejuízos foram 
provocados na sequência da queda de uma árvore sita em domínio público 

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

7. A autarquia local, enquanto entidade gestora do domínio público 
municipal, incluindo o património arbóreo, tem a responsabilidade de 

garantir a segurança das pessoas e bens que circulam em tais espaços.  

8. É evidente, portanto, que recaem sobre esta Autarquia Local deveres 
de regular vigilância, manutenção e conservação das vias sob a sua 

esfera de ação, incluindo o respetivo património arbóreo circundante.  

9. Partindo destas premissas, poder-se-á concluir que compete à 

entidade pública, desde que o interessado faça prova da factualidade 

por ele invocada, bem como do nexo de causalidade existente entre a 

mesma e os prejuízos sofridos, provar que, no caso individual e 

concreto, deu cumprimento aos deveres referidos supra ou, 

alternativamente, que os prejuízos se ficaram a dever a causas 

estranhas à mesma e de força maior e que ocorreriam independentemente 

do escrupuloso cumprimento de tais deveres. ------------------------ 

10. Ora, não obstante se ter verificado, no dia do sinistro, uma 

situação climatérica excecional, a verdade é que, conforme se retira 

da Informação/Proposta n.º 63/2021, produzida pela DRO, a árvore, em 

causa, possuía, à data, uma fragilidade interna e que, se não fosse a 

existência da mesma, “poderia nem ter ocorrido a queda da árvore quando 

exposta a ventos fortes, tendo a mesma persistido à adversidade”. --- 

11. Ou seja, de acordo com as conclusões firmadas pela referida 

unidade orgânica, a queda da árvore não se ficou a dever, 

exclusivamente, a uma situação excecional e fora do controlo do 

Município, tendo concorrido, para o efeito, uma fragilidade ao nível 

do colo da árvore (“zona de especial fragilidade de rotura quando 

sujeito a forças”) e sem a qual o resultado poderia não se ter 

verificado. -------------------------------------------------------- 

12. Assim, do ponto de vista estritamente jurídico, considerando, 

desde logo, a conclusão inequívoca manifestada na Informação produzida 

pela Divisão de Recursos Operacionais, parecem estar reunidos, salvo 

melhor opinião, os pressupostos legalmente exigíveis para o apuramento 

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

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

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

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

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

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

ordinária da Câmara Municipal de Chaves, em vista à tomada de 

deliberação consubstanciada no deferimento da pretensão formulada pelo 

requerente, invertendo-se, nesta justa medida, o sentido de decisão 
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praticado pelo órgão executivo em sua reunião ordinária realizada no 

pretérito dia 2020/02/03, uma vez que decorre, no caso individual e 

concreto, responsabilidade da Autarquia justificadora, a título de 

responsabilidade extracontratual, da assunção do pagamento dos danos 

sofridos pelo peticionário; ----------------------------------------- 

b) Para efeitos de apuramento e pagamento do valor associado à 

indemnização pelos danos sofridos, deverá o presente assunto ser 

encaminhado para a unidade responsável por assuntos desta natureza, 

no caso, a Unidade Flexível de 2º Grau de Gestão Financeira, em vista 

à ativação do seguro de responsabilidade civil junto da respetiva 

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

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada, nos termos 

anteriormente configurados, dever-se-á dar conhecimento à companhia 

seguradora, referida na alínea anterior, da troca de correspondência 

havida, sobre o presente assunto, com a “Ageas Portugal – Companhia 

de Seguros, S.A”2; -------------------------------------------------- 

d) No estrito cumprimento do disposto no art. 114º, do Código do 
Procedimento Administrativo, deverá o interessado ser notificado da 

decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação3; 

e) Por último, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 
parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. -------- 

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

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

Chaves, 6 de maio de 2021. ----------------------------------------- 

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

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

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

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

DE 10/05/2021 ------------------------------------------------------ 

Atento 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 

2021.05.10. --------------------------------------------------------

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

                                                           
2 Através de requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta autarquia local n.º 3785, de 24/03/2021, a 

seguradora “Ageas Portugal – Companhia de Seguros, S.A”, representada 

por “Alexandra Bessone Cardoso & Associados, Sociedade de Advogados, 

SP, RL” veio informar que, no âmbito do contrato de seguro celebrado 

com António Branco, proprietário do Peugeot 5008, com a matrícula 93-

VM-56, foi suportada, por tal seguradora, a reparação dos danos 

causados na viatura, na sequência do sinistro aqui analisado, ------- 
3 Por razões de cautela, deverá ser dado, ainda, conhecimento da 

decisão que vier a ser praticada sobre a matéria à seguradora “Ageas 

Portugal – Companhia de Seguros, S.A”, bem como aos respetivos 

mandatários – “Alexandra Bessone Cardoso & Associados, Sociedade de 

Advogados, SP, RL”., atendendo aos requerimentos apresentados sobre o 

mesmo assunto. ------------------------------------------------------ 
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ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES: 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR AO ALUNO RODRIGO MOREIRA PORTO MARÇAL 

QUE FREQUENTA A ESCOLA EB 2,3 DE VIDAGO – ANO LETIVO 2020/2021 – 

REQUERIMENTO N.º 4725 DE 7 DE ABRIL DE 2021. INFORMAÇÃO N.º 35/DEAS-

UE/2021. ----------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O encarregado de educação, Sr. Carlos Alberto da Silva Marçal 

contribuinte fiscal nº. 211507296, residente na Praceta do Emigrante, 

Bl 1, 1.º Dt. º, 5400 - 226 Chaves, vem através do requerimento nº. 

4725, de 7 de abril de 2021, solicitar o passe escolar para o seu 

educando, Rodrigo Moreira Porto Marçal, a frequentar o 7.º ano na 

Escola EB 2,3 de Vidago. -------------------------------------------- 

Considerando que, pelos motivos expostos no requerimento do 

Encarregado de Educação, o qual se anexa à presente informação, 

nomeadamente, encontrar-se em situação de carência económica, ter 

mudado de residência de Vila Verde de Oura para Chaves por razões 

profissionais e económicas e por temer, que mais uma mudança na vida 

do seu filho prejudique o seu percurso escolar; --------------------- 

Considerando que, o aluno em causa frequenta a referida escola com 

diversas problemáticas de adaptação, de acordo com o pedido do 

Agrupamento, que se anexa e onde solicita a continuidade na mesma 

escola, com o mesmo grupo de trabalho pedagógico, até ao final do ano 

letivo 2020/2021, de forma a evitar uma nova retenção. -------------- 

Mais informo que, o aluno veio transferido de uma escola do Distrito 

de Lisboa no inicio deste ano letivo e apresentou dificuldades de 

aprendizagem e que, neste momento, se encontra adaptado à turma, aos 

professores e à escola, embora tenha tido insucesso a 5 disciplinas 

no final do 2.º período, é contraproducente a sua transferência para 

outra escola, podendo resultar em insucesso escolar; ---------------- 

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

Considerando que, o Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães entende 

que é de todo o interesse que haja uma continuidade pedagógica no 

percurso escolar do aluno Rodrigo Moreira Porto Marçal; ------------- 

Considerando que, para o aluno se deslocar de Chaves para Vidago (ida 

e volta) em carreira pública, o meio de transporte a ser utilizado é 

o transporte público, da Empresa Autoviação do Tâmega; -------------- 

Considerando que o referido aluno é beneficiário do escalão A e que 

atendendo à situação económica familiar, o valor do passe seria de 

128,10 €; ---------------------------------------------------------- 

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

Assim, face ao exposto, proponho ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz Ribeiro, que delibere acerca da possibilidade da 

gratuitidade do valor do passe, o qual assumiria na integra este 

Município. --------------------------------------------------------- 

O encargo do valor previsto é de 256,20€, será suportado pelo ajuste 

direto nº26/UCP/2020, referente à aquisição de bilhetes de assinatura 

(Passes Escolares), para os meses de abril, maio e junho do ano letivo 

2020/2021, à Empresa Autoviação do Tâmega. -------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a 

liberdade de sugerir o seu encaminhamento, à próxima reunião de Câmara 

para deliberação, uma vez que compete à Câmara Municipal deliberar no 

domínio da ação social escolar, de acordo com o disposto na alínea h), 

do ponto I, do artigo 33.º, da Lei n. º 75/2013 de 12 de setembro. 
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À consideração superior. ------------------------------------------- 

Chaves, 21 de abril de 2021 ---------------------------------------- 

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

Paula Penas --------------------------------------------------------- 

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

DE 2021.04.27. ------------------------------------------------------  

A presente informação tem o meu inteiro acolhimento. À consideração 

superior. .--------------------------------------------------------- 

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

2021.04.27. --------------------------------------------------------

Visto. Concordo. 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. --------------------------------------------- 

 

 

2. PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LETIVO 2021/2022. INFORMAÇÃO 

Nº37/DEAS-UE/2021. ------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

É competência do Município a organização, financiamento e controle de 

funcionamento dos transportes escolares, a qual consiste na oferta de 

serviço de transporte entre o local de residência e o local dos 

estabelecimentos de ensino que frequentam todos os alunos do ensino 

básico e secundário, sempre e quando residam a mais de 3 km dos 

estabelecimentos de ensino, respetivamente sem ou com refeitório. --- 

Anualmente o Município de Chaves organiza o Plano de Transporte 

Escolar, conjugando e complementando a rede de transportes públicos, 

de acordo com a procura efetivamente verificada para cada ano letivo, 

dando assim cumprimento ao disposto no artigo 17º, do Decreto-Lei nº 

21/2019, de 30 de janeiro, que refere que, plano de transporte escolar 

é, a nível municipal, o instrumento de planeamento da oferta de serviço 

de transporte entre o local da residência e o local dos 

estabelecimentos de ensino da rede pública, frequentados pelos alunos 

da educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário. --- 

Dadas as presentes circunstâncias de pandemia e o decorrer do estado 

de emergência, o Plano de Transportes não foi submetido a discussão e 

parecer do Conselho Municipal de Educação, de acordo com o nº1, do 

artigo 21º, do retro citado D.L. ------------------------------------ 

Para a efetivação do transporte da população escolar serão utilizados, 

em princípio, os meios de transporte coletivo que sirvam os locais dos 

estabelecimentos de ensino e de residência dos alunos e quando estes 

não preencham as condições fixadas no retro mencionado diploma, 

poderão ser utilizados veículos em regime de aluguer ou de propriedade 

do Município para a realização dos circuitos especiais. -------------   

Considerando que para a elaboração do Plano de Transporte Escolar foi 

necessária a participação dos Agrupamentos de Escolas existentes no 

Concelho: Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo, Agrupamento de 

Escolas Dr. Júlio Martins e Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães, 

através do envio das previsões do número de alunos que utilizarão o 

transporte escolar, para o ano letivo 2021/2022, discriminados por 

localidades de proveniência, grupos etários, respetivo grau de ensino 

e ano que frequentam; ----------------------------------------------- 

Considerando que, também, foi necessário ter em conta a rede de 

transportes públicos que opera no Concelho de Chaves, que é garantida 

por uma única Empresa, Auto Viação do Tâmega e a atual rede de 
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estabelecimentos de ensino da educação pré-escolar, do 1º ciclo, das 

escolas EB2,3 e das Escolas Secundárias, com os respetivos horários 

de funcionamento; --------------------------------------------------- 

Considerando que, para o ano letivo 2021/2022 e no que respeita à rede 

pública, prevê-se em funcionamento 11 jardins-de-infância, 9 escolas 

do 1º ciclo (não inclui o 1º ciclo de Vidago, uma vez que está integrado 

na Escola EB2,3 de Vidago), três escolas do 2º e 3º ciclo e três 

escolas secundárias, que integram os três Agrupamentos do Concelho; - 

Considerando que, o Município de Chaves dispõe de duas viaturas com 

os respetivos motoristas devidamente certificados para o transporte 

de crianças e jovens no âmbito dos transportes escolares, os mesmos 

poderão efetuar os circuitos nº. 19 e 22 do Plano de Transportes 

proposto, com os recursos referidos; -------------------------------- 

Assim e de acordo com o previsto na alínea g) do nº 1, do artº 33, do 

anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a competência em matéria 

de assegurar, organizar e gerir os transportes escolares, sendo 

originária da Câmara Municipal, encontra-se formalmente delegada no 

Presidente da Câmara. ----------------------------------------------- 

Em face do exposto, propõe-se: -------------------------------------- 

1. Que seja aprovado o Plano de Transporte Escolar, em anexo, para 

o ano letivo de 2021/2022. ----------------------------------------- 

2. Caso esta proposta mereça concordância superior e nos termos da 

delegação de competências da Câmara Municipal no Exmo. Sr. Presidente 

da Câmara, em matéria de organização e gestão dos transportes 

escolares, propõe-se, ainda, que a mesma seja encaminhada à próxima 

reunião de Câmara para conhecimento. -------------------------------- 

À consideração de V. Exa. ------------------------------------------- 

Chaves, 27 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

A Chefe de Unidade de Educação -------------------------------------- 

(Zuleika Rodrigues) ------------------------------------------------- 

Em anexo: Rede de Transporte Escolar Ano Letivo 2020/2021 – Carreiras 

Públicas e Circuitos Especiais, com as respetivas plantas da área 

abrangida pelos Transportes Públicos e Privados ---------------------

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

PLANO DE TRANSPORTES 2021/2022 -------------------------------------- 

CIRCUITOS ESPECIAIS ------------------------------------------------- 

Circuito nº1 Fornelos – Carregal – Adães – Vale do Galo – Stª. 

Leocádia - Póvoa de Agrações – Dorna – Santa Ovaia – Matosinhos - 

Fernandinho - Loivos - Escola Básica de Vidago/ Jardim de Infância de 

Vidago (09h00 - 17h30) ---------------------------------------------- 

JI de Vidago – Escola EB23 de Vidago (12h00 – 13h30) ---------------- 

Circuito nº2   Vilarinho das Paranheiras – Anelhe – Ponte Seca - 

Souto Velho – Escola Básica de Vidago /Jardim de Infância de Vidago 

(09h:00 - 17h30) ---------------------------------------------------- 

Arcossó - Jardim de Infância/Escola Básica de Vidago (09h00 - 17h30)  

Loivos – Vila Verde de Oura – Oura – Vidago EB 2,3 (12h00 sentido para 

Vidago – 13h30– sentido para Loivos) -------------------------------- 

Circuito nº3  Vilas Boas – Selhariz – Valverde - Pereira de Selão 

- Jardim de Infância/Escola Básica de Vidago (09h00 – 17h30) -------- 

Oura - Escola EB1/Jardim de Infância de Vidago (09h00 - 17h30) ----- 

Circuito nº4 Ventuzelos - Agostem – S. Pedro de Agostem - Sesmil - 

Paradela de Veiga – Campinas - Samaiões – Bairro da Moca – Campo da 

Roda – EB/JI do Caneiro (09h00 – 17h30) ----------------------------

Ventuzelos – Agostém – S. Pedro de Agostém – Paradela de Veiga – Sesmil 

– Pereira de Veiga – Samaiões - Chaves (12h00 sentido para Chaves – 

13h30 sentido para Ventuzelos) -------------------------------------- 
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Circuito nº5  Redial - Vilela do Tâmega – Bóbeda - Vila Nova 

de Veiga – Pereira de Veiga - Outeiro Jusão – JI de Outeiro Jusão 

(09h:00 – 17h:30) - Rebentão 1- Reta Raio X –Escola EB1 de Casas dos 

Montes (09h:00 – 17h:30) -------------------------------------------- 

Escola Básica de Casas dos Montes - Escola EB23 Dr. Francisco Gonçalves 

Carneiro (12h30-14h00) ---------------------------------------------- 

Poderão ser necessárias três viagens de ida e três viagens de regresso 

Circuito nº6 Carvela - Maços – Izei - Santiago - Nogueira da 

Montanha - Sobrado – Amoinha – Santa Marinha – Moreiras - Torre de 

Moreiras – France – Sandomil – Capeludos – Nantes - Escola Básica de 

Vilar de Nantes/Jardim de Infância de Nantes (09h00 – 17h30) ------- 

Maços – Santiago do Monte - Gondar – Nogueira da Montanha– Amoinha – 

Stª. Marinha – Moreiras - Torre de Moreiras – France – Almorfe - Chaves 

(12h00 sentido para Chaves – 13h30 sentido para Maços) -------------- 

Circuito nº7 Cambedo - Vilarelho da Raia – Vilela Seca – Vilarinho 

da Raia – Vila Meã – Outeiro Seco – S. Bernardino II - Centro Escolar 

de Santa Cruz Trindade – Chaves (09h:00 – 17h:30) ------------------- 

Escola EB1 Stº. Amaro (1º e 2º ano) – Escola Secundária Dr. António 

Granjo (12h30-14h00) ------------------------------------------------ 

Escola EB1 Stº. Amaro (3º e 4º ano) – Escola EB23 Dr. Francisco 

Gonçalves Carneiro (12h30-14h00) ------------------------------------ 

Poderão ser necessárias duas viagens de ida e duas viagens de regresso 

para cada um ------------------------------------------------------ 

Circuito nº8 Redondelo - Rebordondo - Casas Novas - Pastoria – 

Curalha – Várzea - Aregos - Escola EB1 de Casas dos Montes/ EB1 de Stº 

Amaro/JI de Chaves (09h00 – 17h30) ---------------------------------- 

Circuito nº9  Águas Frias - Vila Nova – Oucidres – Avelelas – 

Assureiras – Faiões (Igreja/ordenha) – Estrada Nacional (lugar da 

Casola) - Escola Básica de Stº. Estevão/Jardim de Infância de Stº. 

Estevão (09h00 – 17h30) --------------------------------------------- 

Circuito nº10 Torre – Agrela – Couto – Soutelinho da Raia - Castelões 

– Calvão – Sanjurge – Seara - Escola Básica de Bustelo/Jardim de 

Infância de Bustelo (09h00 – 17h30) --------------------------------- 

Couto de Ervededo – Calvão – Bustelo - Chaves (12h30 sentido para 

Chaves) ------------------------------------------------------------ 

Circuito nº11 Seara Velha - Noval – Soutelo – Escola Básica de Valdanta 

(09h00 – 17h30) ----------------------------------------------------- 

Abobeleira – Cando - Granjinha – Valdanta - Escola EB1 Valdanta /JI 

de Chaves (09h00 – 17h30) -------------------------------------------               

Circuito nº12  Anelhe - Souto Velho – Arcossó – Vilas Boas –

Selhariz – Pereira de Selão - Vidago (alunos do ensino 

secundário/profissional – Ligação ao transporte público. (08h20/18h20)   

Vila Verde de Oura – Jardim de Infância de Vidago / Escola Básica de 

Vidago (9H00/17h30) ------------------------------------------------- 

Anelhe – Souto Velho – Arcossó – Vilas Boas – Selhariz – Valverde – 

Pereira de Selão – Vidago EB 2,3 (13h30– sentido para Anelhe) ------- 

Circuito nº13 Ribeira das Avelãs   – Chaves (8h20/18h30) --------- 

Campo de Cima - Castelo – Centro Escolar de Stª. Cruz Trindade (09h00 

– 17h30) ----------------------------------------------------------- 

Circuito nº14 Mosteiró - Tresmundes - Cela - Paragem Carreira 

Pública S. Lourenço (8h20 - 18h30) ---------------------------------- 

Limãos - Mosteiró - S. Julião - S. Lourenço – Ribeira de Sampaio - 

Escola Básica de Vilar de Nantes/ JI de Nantes (09h00 – 17h30) 

Circuito nº15 Cambedo - Vila Meã – Vilarinho da Raia - Paragem Campo 

Queimado (8h20/18h20) ----------------------------------------------- 

Lamadarcos - Açude – Escola EB1/JI de Vila Verde da Raia (09h:00 – 

17h:30) ------------------------------------------------------------  
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Santo António de Monforte – Escola EB1 de Vila Verde da Raia (09h:00 

– 17h:30) ----------------------------------------------------------- 

Circuito nº16 S. Vicente da Raia - Cimo de Vila – Travancas – Dadim 

- Jardim de Infância / EB1 de Mairos (9h00 – 17h30) ----------------- 

Bobadela – Vilar de Izeu – Bolideira (Transporte público 12h00/14h00) 

– Oucidres – Vila Nova de Monforte – Sobreira – Assureiras (Transporte 

público 12h00/14h00)- Poderá ser necessário fazer 2 viagens --------- 

Circuito nº17 Polide – Mosteiro - Parada – Cimo de Vila (alunos do 

ensino secundário) (08h20/18h20) -----------------------------------  

Tronco - Dadim - Escola Básica de Cimo de Vila / Mairos (9h00 – 17h30) 

Mosteiro - Parada – Sanfins – Escola Básica de Cimo de Vila / Mairos 

(9h00 – 17h30) ------------------------------------------------------ 

Circuito nº18 Dorna - Carregal - Adães – Vale do Galo – Fernandinho 

- Santa Ovaia   – Escola EB23 de Vidago (08h20/13h30/17h30) --------- 

(este circuito inclui 2 viagens à hora do almoço para os alunos que 

entram às 13h30 e os alunos que saem às 13h15) ---------------------- 

Circuito nº19 Seixo -Pereiro - Peto de Lagarelhos (alunos do ensino 

secundário) (08h20/18h20) -------------------------------------------   

Fornelos - Pereiro de Agrações – Escariz – Seixo - (EB23 de Vidago) 

(8h20 –   17h30) ---------------------------------------------------- 

Circuito nº20 Orjais – S. Vicente da Raia (transporte público) 

(08h20/18h20) ------------------------------------------------------  

Circuito nº21 Casas de Monforte – Paradela – Escola Básica/Jardim 

de Infância de Mairos (9h00/17h30) --------------------------------- 

Circuito nº22 Redial – Paragem da Carreira Pública (08h20/18h20) - 

Pastoria – Jardim de Infância de Casas Novas (9h00/17h30) ----------- 

Rebordondo – Jardim de Infância de Casas Novas (9h00/17h30) --------- 

Pastoria– Ligação à Carreira Pública em Curalha (12h00 sentido para 

Curalha) ----------------------------------------------------------- 

CARREIRAS PÚBLICAS ------------------------------------------------- 

CIRCUITO Nº 1  Lamadarcos – Vila Frade – Fronteira – Vila Verde da 

Raia – Santo Estevão –  Lameirão – Chaves. ------------------------- 

CIRCUITO Nº 2  Vila Verde da Raia – Santo Estevão – Campo de Cima – 

Eiras – Chaves. ----------------------------------------------------- 

CIRCUITO Nº 3  São Vicente da Raia – Argemil – Travancas – São 

Cornélio –  Mairos – Paradela de Monforte – Santo António de Monforte 

– Vila Verde da Raia – Santo Estevão – Lameirão- Chaves. ------------ 

CIRCUITO Nº 4 Roriz – Cimo de Vila da Castanheira – Sanfins – Sta. 

Cruz da Castanheira – Dadim – Bolideira – Casas de Monforte – Águas 

Frias – Assureiras – Faiões – Lameirão – Chaves. ------------------- 

CIRCUITO Nº 5  Tronco – Bobadela – Bolideira – Águas Frias – 

Assureiras – Faiões – Lameirão – Chaves. --------------------------- 

CIRCUITO Nº 6 Oucidres – Avelelas – Assureiras – Faiões – Lameirão – 

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

CIRCUITO Nº 7 Cambedo – Vilarelho da Raia – Vilela Seca – Campo 

Queimado – Vila Meã – Vilarinho da Raia – Outeiro Seco – Chaves. ---- 

CIRCUITO Nº 8   Soutelinho da Raia – Castelões – Calvão – Lama 

da Campina – Urzeira – Sanjurge – Bustelo – Seara – Bairro da Trindade 

– Chaves. ----------------------------------------------------------- 

CIRCUITO Nº 9 Couto – Agrela – Torre – Vilela Seca – Outeiro Seco – 

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

CIRCUITO Nº 10 Seara Velha – Soutelo – Valdanta – Abobeleira – Casas 

dos Montes – Chaves. ----------------------------------------------- 

CIRCUITO Nº 11 S. Domingos – Casas Novas – Curalha – S. Frausto – 

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

CIRCUITO Nº 12 Pastoria – Curalha – Chaves. ----------------------- 

CIRCUITO Nº 13 Rebordondo – Casas Novas – Pastoria – Curalha – Chaves. 
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CIRCUITO Nº 14 Oura – Vidago – Vilarinho das Paranheiras – Vilela do 

Tâmega – Bóbeda – Vila Nova de Veiga – Outeiro Jusão – Chaves. ----- 

CIRCUITO Nº 15 Bòbeda – Vila Nova de Veiga – Outeiro Jusão – Chaves. 

CIRCUITO Nº 16 Loivos – Vila Verde de Oura – Vidago – Chaves. ------ 

CIRCUITO Nº 17 Fornelos – Carregal – France – Lagarelhos – Sesmil – 

Vilar de Nantes – Izei – Chaves. ------------------------------------ 

CIRCUITO Nº 18 Moreiras – Nogueira – France – Capeludos – Chaves. -- 

CIRCUITO Nº 19 Nogueira – Alanhosa – Carvela – maços – Santiago – 

Lagarelhos  – Chaves. ------------------------------------------ 

CIRCUITO Nº 20 Ventuzelos – Agostem – S. Pedro de Agostem – Paradela 

de Veiga Campo da Roda – Chaves. ------------------------------------ 

CIRCUITO Nº 21 Limãos – S. Julião de Montenegro – Ribeira do Pinheiro 

– Nantes – Chaves. -------------------------------------------------- 

CIRCUITO Nº 22 Tresmundes – Cela – S. Lourenço – Chaves. ------------ 

CIRCUITO Nº 23 Anelhe – Souto Velho – Arcossó – Vidago. ------------- 

CIRCUITO Nº 24 Vilas Boas – Fornos – Valverde – Pereira de Selão – 

Vidago. ------------------------------------------------------------ 

CIRCUITO Nº 25 Loivos – Selhariz - Vila Verde – Vidago. -------------

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

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

DE 2021.04.27. ------------------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares sobre a matéria. À consideração superior. ---------- 

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

2021.04.27. --------------------------------------------------------

Aprovo a proposta infra, nos termos em que se encontra formulada. 

Proceda-se conforme preconizado na mesma. À reunião do executivo 

municipal para conhecimento. ---------------------------------------- 

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

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

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

 

 
3. ADENDAS AO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – ANOS LETIVOS 

2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017. INFORMAÇÃO Nº39/DEAS-

UE/2021. ----------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Por Despacho da Ministra da Educação, nº22 251/2005, de 25 de outubro, 

foi aprovado o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, que visa garantir 

a todas as crianças que o frequentam, uma refeição equilibrada, tendo 

o Município de Chaves aderido ao referido programa, desde essa data. 

Considerando que, o nº2, do artigo 4º, do regulamento de acesso ao 

Financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares aos alunos do 1º Ciclo, do ensino básico, 

publicado, em anexo, ao Despacho nº8452-A/2015, de 31 de julho, prevê 

a atualização do valor da comparticipação do Ministério da Educação;  

Considerando que, no âmbito do Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, é necessário no início de cada ano letivo, proceder à 

candidatura anual, onde são introduzidos os dados das escolas e a 

submissão de documentos comprovativos considerados necessários, de 

modo a permitir atualizar o montante da comparticipação concedida; -- 
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Considerando que, a referida candidatura, disponibilizado online, deve 

integrar todas as escolas do 1º ciclo com o serviço de refeições, e 

as parcerias efetuadas para o respetivo fornecimento; --------------- 

Considerando que, na sequência das candidaturas efetuadas ao Programa 

de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 

1º ciclo, do ensino básico, nos anos letivos supramencionados, a 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares remeteu as referidas 

adendas ao contrato-Programa, para a respetiva assinatura. ---------- 

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

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

1. Para apreciação, anexam-se as Adendas ao “Programa de Generalização 

do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º Ciclo” 

referentes aos anos letivos 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 

2016/2017, remetidas pela Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares. --------------------------------------------------------- 

2. Caso as referidas adendas mereçam concordância, mais se propõe que 

as mesmas sejam presentes à próxima reunião de Câmara, para aprovação, 

e que seja legitimado o Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, a proceder 

à sua assinatura, em representação do Município de Chaves. ---------- 

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

Chaves, 28 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

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

Lídia Pinto --------------------------------------------------------- 

Em anexo: Adendas referentes aos anos letivos 2019/2020, 2018/2019, 

2017/2018, 2016/2017. ----------------------------------------------- 

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

DE 2021.04.28. ------------------------------------------------------  

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.-------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

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

 

 
4. ALUNA BEATRIZ FILIPA GOMES DOS SANTOS - REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA DO 

SERVIÇO DE REFEIÇÕES E AAAF ATRAVÉS DO PAGAMENTO EM SETE PRESTAÇÕES. 

INFORMAÇÃO N.º 45/DEAS-UE/2021. ------------------------------------- 

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

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

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

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

DE 2021.05.05. ------------------------------------------------------  

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.-------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2021.05.07. ------------------------------------------------------

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

 

 

5. PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO REGULAMENTO E FICHA DE INSCRIÇÃO PARA AS 

ATIVIDADES DO PROJETO ‘’CULTURA PARA TODOS’’, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA 
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“CULTURA PARA TODOS - A CRIATIVIDADE ELEVA O ESPÍRITO, AGITA OUTROS 

MUNDOS | NORTE-07-4230-FSE-000022” INFORMAÇÃO N.º38/DCT/2021--------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 - ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA -------------------------------------- 

1.1-A candidatura “Cultura para Todos - A Criatividade Eleva o 

Espírito, Agita outros Mundos | NORTE-07-4230-FSE-000022, tem como 

principais objetivos a promoção, aquisição e desenvolvimento de 

competências básicas profissionais, sociais e pessoais, junto de 

grupos excluídos ou socialmente desfavorecidos, através de dinamização 

de práticas artísticas e culturais diversificadas, com especial 

enfoque na Música, Teatro, Artesanato e Dança; ---------------------- 

1.2-Pretende-se igualmente fomentar o acesso de novos públicos à 

cultura, através da organização de um conjunto de atividades 

artísticas e culturais, focadas na interação social, experimentação e 

entreajuda; -------------------------------------------------------- 

1.3-Outro dos objetivos, passa por promover a igualdade de 

oportunidades na fruição cultural, através da remoção de barreiras da 

comunicação, facilitando a participação cultural de pessoas com 

deficiências e incapacidades, com mobilidade reduzida e ou de grupos 

excluídos ou socialmente desfavorecidos; ---------------------------- 

1.4-Constitui objetivo fulcral potencializar e fomentar a troca de 

experiências e a aquisição de competências nas áreas das relações 

interpessoais, competências profissionais e pessoais, tendo por base 

atividades de experimentação artística; ----------------------------- 

1.5-Para a boa execução do projeto torna-se premente ter um Regulamento 

e Ficha de Inscrição, para selecionar público-alvo e, posteriormente, 

constituir grupos de participantes para cada atividade prevista, no 

âmbito da candidatura “Cultura para Todos - A Criatividade Eleva o 

Espírito, Agita outros Mundos | NORTE-07-4230-FSE-000022’’; --------- 

1.6– Os documentos apresentados, inerentes à inscrição, são essenciais 

para que todos os candidatos formalizem o seu interesse em frequentar 

as atividades a desenvolver no âmbito da referida candidatura, e que 

estão inseridas numa programação previamente aprovada. Sendo as mesmas 

as seguintes: ------------------------------------------------------- 

a)Sons Madraços para Vibrar ----------------------------------------- 

- Atelier de Música; ------------------------------------------------ 

b)Lenda em que Existimos -------------------------------------------- 

- Atelier de Teatro; ------------------------------------------------ 

c)Do Sopro Brota a Forma -------------------------------------------- 

- Atelier de Olaria; ------------------------------------------------ 

- Atelier de Cestaria; ---------------------------------------------- 

- Atelier de Arte Floral; ------------------------------------------- 

- Atelier de Kokedama; ---------------------------------------------- 

- Atelier de Arte e Reciclagem; ------------------------------------- 

- Atelier de Tecelagem; --------------------------------------------- 

d)O Corpo no Espaço Inato ------------------------------------------- 

- Atelier de Dança. ------------------------------------------------- 

2 – FUNDAMENTAÇÃO --------------------------------------------------- 

2.1 - Considerando a necessidade de iniciar a realização de diversas 

atividades identificadas, com o objetivo de colocar em curso a execução 

da candidatura “Cultura para Todos - A Criatividade Eleva o Espírito, 

Agita outros Mundos | NORTE-07-4230-FSE-000022’’; ------------------- 

2.2 - Considerando que, para haver uma seleção criteriosa do público-

alvo, é necessário ter em vigor um Regulamento de Inscrição; -------- 
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2.3 - Considerando que, para formalizar o interesse, é necessário 

existir uma Ficha de Inscrição normalizada, anexa ao Regulamento acima 

mencionado. -------------------------------------------------------- 

3 – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ---------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submetemos 

à aprovação da Câmara: ---------------------------------------------- 

- Aprovação da proposta de Regulamento e Ficha de Inscrição (enviadas 

em anexo à presente informação) para as atividades a desenvolver, no 

âmbito da candidatura “Cultura para Todos - A Criatividade Eleva o 

Espírito, Agita outros Mundos | NORTE-07-4230-FSE-000022’’. --------- 

Caso a presente Informação / Proposta venha a merecer aceitação 

superior, por parte do Exmo. Senhor Vice-Presidente, Dr. Francisco 

Melo, mais se propõe o encaminhamento da mesma, para que seja presente 

na próxima reunião de Câmara, para apreciação e aprovação. ---------- 

Documentos em anexo: ------------------------------------------------ 

- Regulamento; ------------------------------------------------------ 

- Ficha de Inscrição. ----------------------------------------------- 

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

Chaves, 10 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

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

Diana de Carvalho --------------------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2021.05.10. ------------------------------------------------------

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

 

 

6. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº28/2021INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº211 

/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 2021.04.26. ------------------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

29/04/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

 

 

7. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO Nº29/2021INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº234 

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

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

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

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

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

DE 2021.04.27. ------------------------------------------------------  
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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 

29/04/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

 

 

8. TRANSMISSÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO POR FALECIMENTO DO 

INQUILINO E REAJUSTAMENTO DE RENDA.  

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº237/2021. ------------------------ 

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 2021.04.29. ------------------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

03/05/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

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

2021.05.07. --------------------------------------------------------

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

 

 

9. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSONº20/2021INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº135/ 

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 2021.05.03. ------------------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

05/05/2021 --------–------------------------------------------------ 

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 Nº21/2021INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº144 

/2021. ------------------------------------------------------------- 
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Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

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

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

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

DE 2021.05.03. ------------------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

05/05/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

11. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº30/2021 INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/ 

Nº241/2021. -------------------------------------------------------- 

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 2021.05.04. ------------------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

10/05/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ENTIDADES DESPORTIVAS. 

PROPOSTA Nº 43/GAPV/2021. ------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando os pedidos de apoio financeiro, para o ano de 2021, 

solicitados ao Município, pelas entidades sedeadas no concelho de 

Chaves, a seguir identificadas: ------------------------------------- 

FLAVITUS NATAÇÃO CLUBE, Número de Identificação Pessoa Coletiva 513 

237 496, sedeado em Chaves – Loja Nuno Alvares, Apartado 521, solicitou 

através do documento registado na Secção de Expediente Geral do 

Município, com nº de registo 3136, a comparticipação da autarquia, nas 

atividades que o Clube pretende levar a efeito durante o ano em curso.- 

NATAÇÃO CLUBE DE CHAVES, Número de Identificação Pessoa Coletiva 

502 703 288, com sede em Chaves – Apartado 64, solicitou através do 

documento registado na Secção de Expediente Geral do Município, com o 

nº de registo 5259, apoio para as atividades elencadas no Plano de 

Atividades para o ano em curso. ------------------------------------- 
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Considerando que os apoios financeiros solicitados têm em vista a 

concretização de atividades e ações de caráter desportivo geradoras 

de dinâmicas benéficas para a população, pelo seu inquestionável 

contributo para o bem-estar físico e para o convívio da população; -- 

Considerando a dinâmica que estas associações trazem à cidade, através 

da organização de campeonatos/torneios nas diversas categorias. ----- 

Considerando que estes clubes são promotores de atividades 

desportivas, recreativas e de convívio social, ao nível da formação 

de crianças e jovens, atuando positivamente na ocupação dos seus tempos 

livres, e por sua vez, imprimindo hábitos e motivações para a prática 

desportiva continuada; ---------------------------------------------- 

Considerando que estas entidades desportivas em muito contribuem para 

o desenvolvimento físico e intelectual dos seus atletas; ------------ 

Considerando que os apoios às entidades em referência se enquadram no 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras, aprovado 

pelo Executivo Municipal em reunião de 26 de março de 2015 e sancionado 

pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

abril de 2015. ------------------------------------------------------ 

Considerando que no uso das competências determinadas pelo disposto 

na alínea u) do número 1, do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar apoiar 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município. ------------------ 

Considerando que o contrato programa de desenvolvimento desportivo, a 

celebrar com as associações, está excluído do âmbito de aplicação do 

Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas 

previstas no referido código nos Artigos 5º e 5º B, sendo, no entanto, 

sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no 

Artigo 1º A do CCP; ------------------------------------------------- 

No cumprimento do Artigo 290º. A do CCP é designado gestor do contrato, 

o Chefe de Divisão de Juventude e Desporto, Maciel Duque, competindo-

lhe em traços gerais, acompanhar permanentemente a boa execução do 

contrato programa. -------------------------------------------------- 

II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à 

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta: --------------- 

a) Que sejam apoiadas as instituições constantes do mapa anexo, com 

o valor nele especificado, com a menção que o valor de acréscimo 

(2.000,00 €), é a título extraordinário, por forma a mitigar os 

impactos negativos da Pandemia - COVID 19; -------------------------- 

b) Simultaneamente, que seja aprovada a minuta do contrato-programa 

de desenvolvimento desportivo a celebrar com as entidades, conforme 

documentos anexos a esta proposta, devendo ser legitimado o Presidente 

da Câmara Municipal a outorgar, em representação do Município, os 

referidos documentos; ----------------------------------------------- 

c) Caso o presente Proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 

- Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 

como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos 

na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; --------------------------------- 

- Dar inteiro cumprimento ao estabelecido no artigo 27º. Do Decreto-

Lei 273/2009, em matéria de publicitação dos contratos-programa que 

vierem a ser celebrados; -------------------------------------------- 

- Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada; --- 

d) Remeter a presente proposta à Divisão de Administração Geral, para 

ulterior operacionalização; ----------------------------------------- 
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e) A presente proposta tem cobertura orçamental através da rubrica 

mencionada no quadro anexo. Em conformidade com a LCPA - Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso, anexam-se à presente informação 

documentos contabilísticos da Divisão Financeira. ------------------- 

Chaves, 23 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

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

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

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

MINUTA - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ----------- 

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

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501205551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves, e poderes para o ato conferidos por deliberação camarária 

de ___ de ___________ de 2021; -------------------------------------- 

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

Segundo:___________________________, com o NIPC ______________, com 

sede na ___________________________em ____________________________, 

neste ato legalmente representada por _____________, (estado civil), 

residente em ______________________________,  titular do Cartão de 

Cidadão nº ____________, válido até ____/____/____, com poderes para 

o ato conferidos por deliberação da __________________ de 

____________________ . ---------------------------------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária, de ___/____/2021, foi 

aprovada a Proposta nº 43/GAP/2021, consubstanciada na comparticipação 

financeira a Associações/Entidades de caráter desportivo, sedeadas no 

Concelho de Chaves, referente ao ano económico de 2021; ------------- 

Nos termos dos artigos 46º e 47º, da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro 

(Lei de Bases do Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao 

associativismo desportivo e com o regime dos contratos-programa de 

desenvolvimento desportivo previsto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 

de outubro e ulteriores alterações, em conjugação com o disposto na 

alínea f), do nº2, do art. 23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, 

ambos do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,  é celebrado 

o presente Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, o qual se 

rege de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes: -------------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

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

Constitui objeto do presente contrato a comparticipação financeira – 

Apoio ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento da Prática Desportiva, que o 

______________________________ apresentou e este Município, referente 

ao ano 2021, na prática de atividades desportivas e recreativas, cujo 

________________________________ se anexa a este contrato-programa. - 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

(Período de execução do contrato) ---------------------------------- 

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no presente ano de 2021. -------------------- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

(Comparticipação financeira) --------------------------------------- 

1. A comparticipação financeira de natureza pecuniária, a prestar pelo 

Município de Chaves a _____________________________, é de 

______________________ € (______________euros), nos termos do Programa 

de Atividades, à data, apresentado. --------------------------------- 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

(Disponibilização financeira) -------------------------------------- 
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A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao  

__________________, será liquidada da seguinte forma: Transferência 

para a conta com o __________________. ------------------------------ 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

(Obrigação de certificação das contas)i ----------------------------- 

1. O _____________________________________, deve fazer certificar as 

suas contas por revisor oficial de contas ou por sociedade revisora 

de contas nos termos do disposto no nº 1, do artigo 20º, do Decreto-

Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. ----------------------------------- 

2. O__________________________, para efeitos do disposto no nº2, do 

artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro, deve possuir a 

sua contabilidade organizada por centro de custos que evidenciam os 

gastos e rendimentos por contrato-programa. ------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) ---------- 

O não cumprimento pelo 

______________________________________________, do princípio da 

igualdade de oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, 

das determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 

Conselho Nacional do Desporto (CND) e, de um modo geral, da legislação 

relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao 

desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas 

as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, 

implicará o cancelamento da comparticipação financeira. ------------- 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

(Gestão do Contrato) ----------------------------------------------- 

Para efeitos do disposto no nº 1, do Artigo 290 – A, do CCP, foi 

designado como gestor do contrato, _______________, por deliberação 

de _________, com a função de proceder ao seu acompanhamento e 

monitorização. ----------------------------------------------------- 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

(Produção de efeitos) ---------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos no ano de 2021. ------------------ 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

(Entrada em vigor) ------------------------------------------------- 

O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 

na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no nº1, 

do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. --------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

(Publicação) ------------------------------------------------------- 

Nos termos do nº1, do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de 

outubro, este contrato-programa será publicado na página eletrónica e 

ou no boletim municipal desta autarquia. ---------------------------- 

Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------- 

Chaves, _____ de _______________ de 2021. --------------------------- 

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

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

O Presidente do ________________________________________ ----------- 

( _________________________) --------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
Quadro Sinótico                                                                     

Anexo à Proposta nº  43/GAPV/2021 

Entidades Apoio Financeiro 
Classificação 

Económica 
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Flavitus Natação Clube 

 

5.000.00 € 

 

04.07.01.02 

 

Natação Clube de Chaves 

 

6.000.00 € 

 

04.07.01.02 

 

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

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

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

 

 

2. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ENTIDADES DESPORTIVAS E 

CULTURAIS. PROPOSTA N.º 50/GAPV/2021. ------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando as solicitações de apoio financeiro, para o ano de 2021, 

efetuadas ao Município, pelas entidades sedeadas no concelho de 

Chaves, a seguir identificadas: ------------------------------------- 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA e CULTURAL de VILA NOVA de MONFORTE, NIF 506 027 

155, sedeado na Rua Principal, 5 em Vila Nova de Monforte, solicita o 

apoio da autarquia, previsto no Plano de Atividades para o ano de 

2021; -------------------------------------------------------------- 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL e RECREATIVA da PASTORIA – “OS GOLFINHOS”, NIF 

508 885 523, com sede na Rua Senhor dos Aflitos, 1 em Pastoria, 

freguesia de Redondelo, concelho de Chaves, solicita o apoio da 

autarquia, previsto no Plano de Atividades para o ano de 2021; ------ 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL e AMBIENTAL de VILA FRADE, NIF 516 132 

490, com sede no Largo do Campo, 1 em Vila Frade, freguesia de 

Lamadarcos, concelho de Chaves, solicita o apoio da autarquia, 

previsto no Plano de Atividades para o ano de 2021; ----------------- 

ASSOCIAÇÃO WILDFUN – DESPORTO, AVENTURA & TURISMO, NIF 515 768 430, 

com sede na Rua Alferes João Batista, Edifício Nova Hera, Bloco 4, 6-

A, em Chaves, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, 

solicita o apoio da autarquia, previsto no Plano de Atividades para o 

ano de 2021; -------------------------------------------------------- 

ASSOCIAÇÃO de RADIOAMADORES do ALTO TÂMEGA, NIF 510 969 887, com sede 

na Rua Júlio dos Santos Pereira, Edifício Bombeiros Voluntários de 

Salvação Pública, em Chaves, freguesia de Santa Maria Maior, concelho 

de Chaves, solicita o apoio da autarquia, previsto no Plano de 

Atividades para o ano de 2021; -------------------------------------- 

Considerando que os apoios financeiros solicitados têm em vista a 

concretização de atividades e ações geradoras de dinâmicas benéficas 

para a população, pelo seu inquestionável contributo para o bem-estar 

físico e para o convívio da população; ------------------------------ 

Considerando que estas associações são promotoras de atividades 

culturais, desportivas, recreativas e de convívio social, atuando 

positivamente na ocupação dos seus tempos livres, e por sua vez, 

imprimindo hábitos e motivações para a prática desportiva continuada;-  

Considerando que as associações suprarreferidas assumiram compromissos 

financeiros e logísticos, em momento anterior ao surgimento do 

contexto pandémico que vivemos, que visavam a criação de eventos de 

acordo com o seu planeamento anual; --------------------------------- 

Considerando que os apoios às entidades em referência se enquadram no 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras, aprovado 
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pelo Executivo Municipal em reunião de 26 de março de 2015 e sancionado 

pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

abril de 2015; ------------------------------------------------------ 

Considerando, que no uso das competências determinadas pelo disposto 

na alínea u) do número 1, do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar apoiar 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município; ------------------ 

II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 

Atendendo às razões expostas, submeto à aprovação do executivo 

camarário a seguinte proposta: -------------------------------------- 

a) Que sejam apoiadas as instituições constantes do mapa anexo, com 

o valor nele especificado; ------------------------------------------ 

b) Caso a presente Proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: -------------------------------------------- 

- Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 

como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos 

na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; --------------------------------- 

- Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada; --- 

c) Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta à 

Divisão de Administração Geral para ulterior operacionalização; ----- 

d) A presente proposta tem cobertura orçamental através das rubricas 

mencionadas no quadro anexo. Em conformidade com a LCPA - Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso, anexam-se à presente informação 

documentos contabilísticos da Divisão de Gestão Financeira. --------- 

Chaves, 7 de maio de 2021 ------------------------------------------- 

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

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

-------------------------------------------------------------------- 
Quadro Sinótico 

Anexo à Proposta nº  50/GAP/2021 

Entidades Apoio Financeiro 
Classificação 

Económica 

 

Associação Recreativa e Cultural de Vila Nova de 

Monforte 

 

1 500,00 € 

 

04.07.01.01 

 

Associação Cultural e Recreativa da Pastoria – 

“Os Golfinhos” 

 

1 250,00 € 

 

04.07.01.01 

 

 

Associação Recreativa, Cultural e Ambiental de 

Vila Frade 

 

1 500,00 € 

 

04.07.01.01 

 

Associação Wildfun – Desporto, Aventura & Turismo 

 

4 000,00 € 

 

04.07.01.02 

 

 

Associação de Radioamadores do Alto Tâmega 

 

1 000,00 € 

 

04.07.01.99 

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

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

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 



                                                                F. 175 

                                                                  _____________________ 

 
 

 

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 8. -– 

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

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 9. -– 

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

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

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

 

 

3.3. LICENCIAMENTO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO DE UM EDIFÍCIO DESTINADO A 

COMÉRCIO E SERVIÇOS – RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, EDIFÍCIO TOYOTA – 

SANTA MARIA MAIOR – PECARMEI – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AUTOMÓVEIS, LDA 

– PROCESSO Nº 383/10 – INFORMAÇÃO Nº 759/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICO, DA Srª ENGENHEIRA, 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 2021.04.26. -------------------------- 

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 904/21, referente ao processo n.º 383/10, 

a firma PECARMEI – Comércio e Indústria de Automóveis, Lda, na 

qualidade de proprietária, apresenta projetos de especialidades, 

relativos ao pedido de licenciamento e com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, em obras de 

alteração4, de um edifício destinado a “comércio e prestação de 

serviços”, com alvará de obras de construção n.º 552/67 e alvará de 

obras de demolição n.º 187/11, sito, na rua Pedro Alvares Cabral- 

Edifício Toyota, freguesia de Santa Maria Maior no concelho de Chaves.  

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

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 2.575,70 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 2226 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 1253/20090216, da freguesia de Santa Maria 

Maior. ------------------------------------------------------------- 

2. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

                                                           
4 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fração, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 

cércea; ------------------------------------------------------------ 
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2.1- Alvará de Obras de Construção n.º 552/67, para construção de um 

edifício, com a área de 1.864,00 m2. -------------------------------- 

2.2- Alvará de obras de demolição n.º 187711, para “demolição de 

anexos”. ----------------------------------------------------------- 

2.3- Alvará de Autorização de Utilização n.º 184/12, para “comércio e 

prestação de serviços”. --------------------------------------------- 

2.4. O requerente apresentou sob requerimento n.º 2651/20, pedido com 

vista à aprovação do projeto de arquitetura, referente a obras de 

alteração, de um edifício destinado a “comércio e prestação de 

serviços”, 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 21 

de Abril 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 904/21, tem 

enquadramento legal no disposto no n.º 4, artigo 20.º, do Dec.- 

Lei555/99 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 34 A, o prédio está inserido num espaço da Classe 1 – Espaço Urbano 

e Urbanizável e da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ---------------- 

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. Concessões hidrominerais (CH); ----------------------------- 

3.2.2.2. Restrição relativa aos leitos dos cursos de água e suas 

margens com uma largura de 10 metros; ------------------------------- 

4. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

4.1. O requerente solicita, o licenciamento, das obras de alteração5, 

de um edifício destinado a comércio/serviços, com alvará de obras de 

construção n.º 552/67. ---------------------------------------------- 

4.2-De acordo com as plantas representativas das alterações 

pretendidas, verifica-se que, não há aumento de área, relativamente a 

edificação existente. As alterações propostas são ao nível da 

alteração de fachada e da cobertura. -------------------------------- 

4.3- A proposta apresentada assenta assim, na substituição da 

cobertura plana existente, por cobertura inclinada de duas águas, pela 

construção de uma platibanda que se desenvolve acima e abaixo da testa 

da laje de cobertura existente e que oculta a estrutura de betão abaixo 

da laje da cobertura e acima desta o desenvolvimento volumétrico da 

nova cobertura inclinada. Prevê-se ainda, a instalação de um teto 

falso, para ocultação da estrutura de betão abaixo da laje de 

cobertura, bem como, o revestimento dos pilares soltos da fachada 

sudeste, em material igual ao que irá revestir a platibanda e com este 

novo revestimento permitir ocultar os tubos de queda que ficarão 

instalados no interior da nova estrutura e a pintura global do 

edifício. ----------------------------------------------------------  

                                                           
5 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fração, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 

cércea; ------------------------------------------------------------ 
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4.4- O edifício a alterar, tem uma área bruta de construção de 1.864,00 

m2, distribuídos por 2 pisos, cave e r/chão. ------------------------ 

4.4. 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 águas pluviais; ----------------------------------------

- Termo de responsabilidade, subscrito por técnico habilitado para o 

efeito, relativo a dispensa das restantes especialidades; ----------- 

5.TAXAS URBANÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ------- 

5.1. Não há lugar ao pagamento de taxas de infraestruturas 

urbanísticas, pelo facto de não haver, aumento da área bruta de 

construção preexistente. -------------------------------------------- 

5.2. As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

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

pela realização, desta operação urbanística correspondem ao valor de 

2.131,15 euros. ----------------------------------------------------- 

5.3. O valor total das taxas a liquidar é assim de 2.131,15 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (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 alteração do edifício destinado a “comércio e serviços”, 

dispõe do prazo de 1 ano, a contar da data da notificação do ato de 

licenciamento, para requerer a emissão do 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 904/21, 

datado de 15 de abril de 2021, os projetos de especialidades exigíveis, 

nos termos da lei, propõe-se, o licenciamento das obras de alteração, 

de um edifício destinado a “comércio e serviços”; ------------------- 

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 ao edifício de comércio e 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 552/67, designadamente: ------------------------------ 

- Apólice de seguro de construção; ----------------------------------

- Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 
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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 -------------- 

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

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)    

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação    
n.º 17 

Emissão de aditamento ao alvará 
 

 
39,95 € 

n.º 15 
Reconstrução ou alteração    

a) 
Por metro quadrado de área de intervenção 884m2 2,20 € 1.944,80€ 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês 12 12,20€ 146,40 € 

 TOTAL   
2.131,15€ 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………………………∑ 2.131,15 € ----------------- 

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

Chaves, 26 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira ------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  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, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 2021.04.29.    ------------------------------------ 

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS – RUA DO SOUTO – VALDANTA – DOMINGOS JOSÉ DO NASCIMENTO 

JÚLIO – PROCESSO Nº 18/21 – INFORMAÇÃO Nº 815/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 2021.05.04. -------------------------- 

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 535/21, referente ao processo n.º 

18/21, o Sr.º Domingos José do Nascimento Júlio, na qualidade de 

arrendatário, apresenta elementos, apresenta um pedido, com vista à 

aprovação de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, 
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na legalização das obras de construção6, de um edifício destinado a 

“serviços”, sito, na rua do Souto, freguesia de Valdanta de Chaves. - 

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

apresentada, o rústico, tem a área total 840,00 m2, está inscrito na 

matriz com o n.º 1793 descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o n.º 1159/20000807, da freguesia de Valdanta. ---------------------- 

1.3- De acordo com a Caderneta Predial Urbana, o prédio urbano, tem a 

área total de 36,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 338 NIP, da 

freguesia de Valdanta. ----------------------------------------------

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

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

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

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

- Certidão das Finanças; -------------------------------------------- 

- Contrato de arrendamento comercial; ------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de consulta à escala 1:10.000; ----------------------------- 

- Ortofotomapa à escala 1:500; -------------------------------------- 

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

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

- Fatura do telefone; ----------------------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores2; ---------------------------------- 

- Desenho de alterações: -------------------------------------------- 

- Plano de acessibilidades; ----------------------------------------- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; --- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acondicionamento 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

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

                                                           
6 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

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

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Projeto de instalação de gás; ------------------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

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 construção. -------------------------------

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 requerente pretende a legalização das obras de 

ampliação/alteração de um edifício destinado a serviços com a área 

bruta de construção de 129,47 m2 e de um anexo com a área de 7,37 m2.  

5.2- O edifício principal, onde se desenvolve a atividade de serviços, 

tem uma área de aproximadamente 36,00 m2, que se considera uma 

preexistência, pelo facto de se tratar de um edifício que á data da 

construção não carecia de qualquer licença, em conformidade com o 

disposto na alínea a), do n.º 1, do art.º 57, do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal. Este edifício preexistente foi reformulado e 

ampliado para o desenvolvimento de uma atividade de serviços e 

ampliado, passando a ter uma área de 129,47 m2. --------------------- 

5.3- Pretende agora o requerente, a legalização, das obras levadas a 

efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e a 

subsequente, emissão do alvará de autorização de utilização, visto 

que, e de acordo com o projeto apresentado, as edificações não 

necessitam de obras de correção e /ou adaptação, para o uso pretendido 

– “serviços”. ------------------------------------------------------- 

5.4- As edificações com a área bruta de construção de 136,84 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. ------------------------------ 

                                                           
7 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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5.5- 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) = 1.000,00 m2 x 0,80 m2/m2 = 

800,00 m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão 

preconiza uma área bruta de construção de 136,84 m2, o que implica, um 

índice de construção de 0,14 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção 

do local). ---------------------------------------------------------- 

5.6- Face à tipologia do imóvel previsto (serviços) e à área bruta de 

construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na alínea d), 

do n.º 3, do art.º 12.º, da Alteração e Republicação do Regulamento 

do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, uma vez que pode contemplar, no interior do seu prédio, 

área suficiente para 3 lugares de estacionamento automóvel, previstos 

naquela norma regulamentar. ----------------------------------------- 

5.7- A edificação principal destina-se a “serviços”, o que se enquadra 

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

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

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

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

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

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

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

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

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

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO ----------------------- 

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

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

o montante de 1.894,24 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 

111,35 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 2.005,59 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 as edificações, se situam 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 edificação principal 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 – O edifício destinado a “serviços”, é servido por arruamento 

público pavimentado a betuminoso e possui ligação á rede pública de 

água e esgotos. ----------------------------------------------------- 

8.4- O uso pretendido, para “serviços”, respeita o disposto na alínea 

a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento 
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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 em 

conformidade com o levantamento topográfico, e uma vez que, tal 

condicionante é indispensável, para a legalização das obras de 

construção em causa, o requerente ficará vinculado, a apresentar a 

Certidão atrás referida, aquando da apresentação do subsequente pedido 

de emissão de autorização de utilização e caso a câmara municipal, 

delibere favoravelmente o pedido de legalização das obras de 

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 

construção, o título a emitir, será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

  c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação do edifício destinado a “serviços” 

e da construção de anexo de apoio, o interessado deverá, nos termos 

do preceituado no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal 

de Urbanização e da Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, 

a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, instruído 

de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar. ------------------------------------------------------ 

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

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

Áreas (m2): --------------------------------------------------------- 

- Edificação principal destinada a serviços, com a área de 129,47 m2 

- Anexo de apoio, com a área de 7,37 m2. --------------------------------------------- 

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

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) ------------- 
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QUADRO I       custos (C)     

    

s/

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

 Faixa de rodagem       

REDE VIÁRIA 

- Semipenetração betuminosa  6,4  

14,2

1 90,94 

€/

m 

- Betão betuminoso  0  

19,3

3 0,00 

€/

m 

- Granito (calçada a cubos)  0  

13,0

8 0,00 

€/

m 

- Granito (calçada à portuguesa)  0  8,53 0,00 

€/

m 

- Betão  0  

13,0

8 0,00 

€/

m 

Passeios       

- Lancil (Betão) 0  

17,6

3  0,00 

€/

m 

- Lancil (Granito) 0  

39,8

0  0,00 

€/

m 

- Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão)  0  

15,9

2 0,00 

€/

m 

- Pavimento (Mosaico)  0  

25,0

2 0,00 

€/

m 

REDE DE ÁGUA 1  

21,6

1  21,61 

€/

m 

REDE DE ESGOTOS  1  

34,1

2  34,12 

€/

m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0  

45,4

9  0,00 

€/

m 

         
C - custo das obras existentes na via 

pública / m    146,67 

€/

m  
m - frente do terreno que confronta com a 

via pública    43,05  

 N - número de pisos     1  

        

 

Edifícios destinados exclusivamente a 

fins comerciais e/ou industriais e 

armazéns       

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

 T = C x m x [0.25 + 0.05 (N-1)]    T = 1.894,24 € 

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 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 € 

 TOTAL   
111,35 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 1.894,24 € + 111,35 € = 2.005,59 € ----

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

Chaves, 04 de Maio de 2021 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ----------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 2021.05.05. 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
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regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. --------------------------------------

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 2021.05.06.    ------------------------------------ 

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 ALTERAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – RUA DO 

CASCALHO, LOMBO – VILAR DE NANTES – JOSÉ JOAQUIM GONÇALVES – PROCESSO 

Nº 190/21 – INFORMAÇÃO Nº 820/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA BRANCA GIL 

FERREIRA, DATADA DE 2021.05.04. ------------------------------------- 

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 578/21, referente ao processo n.º 

190/21, o Sr.º José Joaquim Gonçalves, na qualidade de proprietário, 

apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística 

de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de ampliação8 

de uma habitação unifamiliar com licença n.º 170/79, sito, na rua do 

Cascalho, Lombo, freguesia de Vilar de Nantes 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 1.200,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 515 e descrito na conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 2095/20150902, da freguesia de Vilar de Nantes. --- 

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

2.1- Licença de obras n.º 170/79, para construção de uma habitação 

familiar, de r/chão e andar, com a área de 203,99 m2. --------------- 

2.2- Processo n.º 409/17, relativo a pedido de legalização das obras 

de ampliação da habitação unifamiliar. O processo foi enviado para a 

Divisão de Administração e Fiscalização, por falta de apresentação dos 

pareceres das entidades RAN e REN. ---------------------------------- 

2.3- Processo de contra - ordenação n.º 43/2018, com ordem de 

demolição. --------------------------------------------------------- 

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

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:25. 000; ------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5. 000; -------------------------- 

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

                                                           
8 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
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- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, coordenador do projeto e dos projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

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

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

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

- Quadro de áreas; -------------------------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------- 

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

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

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

- Planta de implantação à escala de 1: 200; ------------------------- 

- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 200; ----------------- 

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

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

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

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

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Plano de acessibilidades; ----------------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acondicionamento 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

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

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra; ----------- 

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

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Projeto de instalação de gás; ------------------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; --- 

- 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 ampliação de 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 B, o Prédio urbano, 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- 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; ------------------------------------------------------------- 

4.3 - 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 --------------------------- 
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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 240,98 

m2. -----------------------------------------------------------------  

5.2- De acordo com o referido nos anteriores pontos 4.2.2.1 e 4.2.2.2, 

o prédio urbano insere-se, em área de Reserva Agrícola Nacional, 

Reserva Ecológica Nacional, estando por isso, a operação urbanística, 

sujeita a parecer vinculativo das entidades: ERRAN (Entidade Regional 

da Reserva Agrícola do Norte) e da CCDRN (Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte), respetivamente. -----------------   

5.3- O requerente apresenta parecer favorável, datado de 29/01/2019, 

da Direção Regional Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), face á 

utilização de solos 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 229, do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31/3, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16/9. ---------------- 

5.4- Relativamente, à restrição da Reserva Ecológica Nacional é 

apresentado parecer favorável condicionado da CCDRN (Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte). ------------------- 

5.5- O imóvel, que se pretende legalizar as obras de ampliação, é uma 

preexistência, pelo facto de estar devidamente licenciado, em 

conformidade com o disposto na alínea b), do n.º 1, do art.º 510, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal. ----------------------------- 

5.6- Na recuperação ou reconversão de usos de edifícios preexistentes, 

não se exige o disposto no n.º 1, do art.3711, ou seja uma área mínima 

                                                           
9 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; ----------------------------------------------------------- 
10 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. ----------------------------------- 
11Artigo 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; 
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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. ------------------------------------------------------ 

5.7- Deste modo, dispõe de uma área de ampliação, não superior a 20%, 

o que implica que, dispõe da área de 20% X 203,99 m2 = 40,79 m2, 

constatando-se pelas plantas apresentadas, que pretende legalizar uma 

ampliação de área de 36,99 m2, constata-se que verifica a condição, 

estabelecida no Regulamento do Plano Diretor Municipal. ------------- 

5.8- A habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 240,98 

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

5.9- 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).  

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

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

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

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

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

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

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

7.1- De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

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

montante de 30,33 euros. --------------------------------------------

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

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

                                                           
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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pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

78,05 euros. -------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 108,38 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 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 5, do Regulamento do Plano Diretor Municipal. ---- 

8.2- Considerando, que as obras de ampliação que o edifício 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- A edificação é servida por arruamento público, em betuminoso, 

possui ligação á rede pública de água e esgotos. --------------------

8.4- Trata-se de uma edificação preexistente, licenciada em 1979, com 

obras de ampliação inferior a 20% da área preexistente, pelo que 

respeita, o disposto no n.º4, do artigo 37.º, do Regulamento do Plano 

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

8.5- Considerando, que as obras de ampliação, a legalizar, cumprem o 

especificado nas alíneas a) e c), do n.º 2, do artigo 37.º e alínea 

b) do n.º 1 do artigo 36.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

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

8.6- 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 

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 36,99 m2; ----------------------- 
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QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

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

      

QUADRO II      
 

 s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem     

- Semipenetração betuminosa 1 0,24 0,24  

- Betão betuminoso 0 0,14 0,00  

- 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  0,82   

A - área bruta da obra a realizar (ampliação)  36,99 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 = 30,33 € 

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…………………………………∑ 30,33 € + 78,05 € = 108,38 €  -------- 

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

Chaves, 04 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira ------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 2021.05.05. 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. --------------------------------------

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 2021.05.06.  --------------------------------------

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. LEGALIZAÇÃO – EXPOSIÇÃO – NOVO PEDIDO PARA A LEGALIZAÇÃO DE OBRAS 

DE AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E ANEXOS – RUA CENTRAL – LIMÃOS 

– UNIÃO DAS FREGUESIAS DAS EIRAS, SÃO JULIÃO DE MONTENEGRO E CELA – 

ARMANDO FRADE CARNEIRO – PROCESSO Nº 288/20 – INFORMAÇÃO Nº 

757/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA VITÓRIA JOSÉ DE MATOS ALMEIDA, 

DATADA DE 2021.04.27. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1 A coberto do requerimento, com registo de entrada nos serviços da 

Divisão de Ordenamento do Território e Gestão Urbanística nº2667/20, 

datado de 11 de dezembro de 2020, o Sr. Armando Frade Carneiro, na 

qualidade de proprietário, subentende-se vem apresentar um novo pedido 

tendo em vista a legalização, de obras de ampliação realizadas num 

edifício existente destinado a habitação unifamiliar e obras de 

construção de anexo, destinado a “garagem/arrumos”, sem os necessários 

atos administrativos de controlo prévio, 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, sito Limãos, 

da União das freguesias das Eiras, São Julião de Montenegro e Cela, 

mais solicita “a reapreciação dos elementos já submetidos”. --------- 

1.2 Face à informação técnica n.º 0789/SCOU/2020 anteriormente 

prestada, datada de quinze de maio de 2020, onde a viabilização da 

pretensão se encontrava condicionada, para além da correta instrução 

do pedido,  ao cumprimento do artigo 73.º, do capítulo III, do título 

V, do RGEU, bem como á realização de obras de correção, pelo facto do 

imóvel, se encontrar exteriormente um pouco degradado, em 09/06/2020. 

A coberto do requerimento n.º1121/20, em 09/07/2020, o requerente 

procedeu à entrega de uma exposição/adenda à memória descritiva, onde 

justifica  a não apresentação de instalação de gás,  esclarece o 

cumprimento do disposto no artigo 73.º do RGEU, bem como propõe a 

realização de obras de correção. ------------------------------------  

2. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

2.1 O pedido de legalização que corresponde ao presente processo 

(288/20), foi rejeitado liminarmente, com despacho superior proferido 

pelo Sr. presidente da camara em 09/08/2020, tendo sido concedida 

a audiência dos interessados; --------------------------------------- 

2.2. Em 27/08/2020, a coberto do requerimento n.º 1788/20, o 

interessado solicitou a anulação do processo em referência, tendo sido 

aceite por deliberação camarária em reunião realizada em 28/09/2020;  

2.3 Pedido de emissão de certidão de isenção de licenciamento, previsto 

no processo n.º 641/20, o qual teve uma apreciação desfavorável. ---- 
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3. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ------------------------------------------ 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves, 

CCRP, apresentada, trata-se de  um prédio urbano situado em Pinheiro, 

com uma área total de 1009 m2, com uma área coberta de 323m2 e uma 

área descoberta de 686 m2, da União de freguesias de Eiras, São Julião 

de Montenegro e Cela, descrito sob o nº1465/20190717, inscrito na 

matriz da referida freguesia sob o artigo nº987, natureza urbana, 

composto de casa de rés do chão e andar, confronta de norte com José 

Branco, de nascente com caminho público, de sul com Emília de Jesus 

Correia e de poente com Serafim Correia, sendo o modo de aquisição do 

prédio por usucapião pelo titular do processo; ---------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------- 

4.1 No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação e no Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação (12) ----------------------- 

a) A pretensão, consubstancia a reposição da legalidade urbanística 

de um conjunto de operações urbanísticas ilegais, isto é, obras de 

ampliação já executadas, sem a necessária licença, de edifício 

existente destinado a “habitação unifamiliar” e não dotado de 

autorização de utilização, bem como, de anexo destinado a 

“garagem/arrumos”, enquadra-se no disposto dos artigos n.º 102 e  n.º 

102-A, do RJUE, em articulação com o artigo n,º 73-C , sob a epígrafe, 

“Procedimento de legalização de operações urbanísticas”, do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, RMUE. --------- 

b) O imóvel já foi objeto de vistoria técnica, realizada em 

23/07/2020, que entre outras considerações considerava a necessidade 

de obras de correção e/ou adaptação, na edificação objeto de vistoria 

(em anexo á presente informação o auto de vistoria n.º13/2020, emitido 

em 23/07/2020). -----------------------------------------------------  

4.2 Instrumentos de planeamento em vigor – PDM ---------------------- 

Face à carta de Ordenamento, no caso em análise carta nº47- B, do 

Plano Diretor Municipal Chaves (13), o prédio objeto de análise situa-

se em espaços urbanos e urbanizáveis, na categoria 1.3, aglomerado de 

Limãos. ------------------------------------------------------------ 

O local não está abrangido por qualquer condicionante, servidão ou 

restrição de utilidade pública. ------------------------------------- 

5. ANÁLISE DO ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS -------------------------------- 

Analisados os elementos entregues, cumpre informar: ----------------- 

5.0 O pedido anterior foi liminarmente rejeitado, por Despacho 

Superior proferido em 09/08/2020, pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Nuno Vaz, nos termos do artigo 11.º do RJUE, neste 

contexto, para o novo pedido, agora apresentado, para o mesmo fim está 

dispensado de juntar os documentos utilizados anteriormente que se 

mantenham válidos e adequados, conforme estabelece o n.º9, do artigo 

11.º, RJUE; --------------------------------------------------------- 

5.1 São apresentados: CCRP, novos Termos de Responsabilidade (TR) da 

Coordenadora de projeto, da autora do projeto de arquitetura, do 

projeto de arranjos exteriores e engenharia de especialidades 

(estabilidade, projeto acústico, projeto de comportamento térmico, 

projeto do sistema predial de distribuição de água drenagem de águas 

residuais e pluviais), acompanhados de comprovativos da inscrição em 

                                                           
12 publicado em Diário da República, 2.ª série – n.º 207-22, de outubro 

de 2015, através do regulamento n. º732/2015; ----------------------- 
13 publicado na I Série – B do Diário da República n.º 35/95, de 10 de 

fevereiro (Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/95), cujo 

Regulamento foi alterado em Diário da República 2.º série n.º76 de 18 

de abril de 2018, através do aviso n.º5233/2018 --------------------- 
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associação pública da natureza profissional e da contratação de seguro 

de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009.  

5.2 Não foi apresentado plano de acessibilidades, no entanto 

considerando que a construção é anterior á entrada em vigor do DL 

163/06, 08/08 e por outro lado de acordo com o expresso no TR das 

acessibilidades a técnica refere e justifica o seu não cumprimento, 

por quanto “ a total adaptação do edifício à legislação atualmente em 

vigor é clara e desproporcionadamente difícil de executar e requereria 

meios  económico-financeiros não disponíveis”. Face à justificação 

apresentada com enquadramento no n. º1, do artigo 10.º, do DL 163/06, 

de 08/08 e ao abrigo do artigo 60.º, do RJUE, as edificações 

construídas ao abrigo do direito anterior, bem como as obras de 

alteração/ampliação também elas realizadas em data anterior á entrada 

em vigor da referida norma legal não são afetadas por normas legais e 

regulamentares supervenientes, neste sentido considera-se que poderá 

o processo ser dispensado da aplicação do regime legal de 

acessibilidades. --------------------------------------------------- 

5.3. No referente aos projetos, de alimentação e distribuição de 

energia elétrica e projeto de instalações telefónicas e de 

telecomunicações, o requerente apresentou comprovativo de fornecimento 

de energia elétrica por parte da EDP e fatura da operadora de 

telecomunicações. -------------------------------------------------- 

5.4 O requerente submeteu Ficha de medições (Anexo IV), do RMUE, a 

Ficha de Segurança Contra Incêndios, Ficha de elementos estatísticos 

previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho e projetos de 

especialidades (estabilidade, abastecimento de água de drenagem de 

águas residuais e pluviais e estudo de comportamento térmico) e de 

arranjos exteriores. ------------------------------------------------ 

5.5. Pese embora ter apresentado o estudo de comportamento térmico, o 

requerente não submeteu os elementos previstos na Portaria n.º 349-

C/2013, de 2 de dezembro, contudo considerando, que não estamos perante 

um edifício novo, assim como as obras a legalizar já se encontram 

executadas (edifício não sujeito a intervenção, sujeita a controlo 

prévio). Neste contexto verifica-se a possibilidade de dispensa da 

pré-certificação do projeto de comportamento térmico por ter 

enquadramento no n.º 1, do artigo 3.º do DL 118/13, 20/08. ---------- 

5.6. Por ultimo o interessado não submeteu projeto da rede de gás, 

contudo face ao expresso no ponto 1.º, da exposição/adenda à memória 

descritiva, apresentada em 09/07/2020, a coberto do requerimento 

1121/20, o técnico justifica a sua não apresentação, uma vez que “se 

trata de uma legalização de um edifício construído há cerca de 40 

anos” e que o procedimento em análise “não contempla obras”, 

subentende-se sujeitas a controlo prévio. Neste contexto verifica-se 

a possibilidade de isenção de apresentação do projeto de instalação 

de gás por leitura contrária do n.º1, do artigo 3.º da Lei 59/2018,  

que procede à primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao DL 

n.º 97/2017, de 10/08, que estabelece o regime das instalações  de 

gases combustíveis em edifícios. ------------------------------------  

6. APRECIAÇÃO TÉCNICA (de acordo com a legislação em vigor) --------- 

6.1 Caracterização da pretensão ------------------------------------- 

6.1.1. Verifica-se que estamos perante uma construção originária tendo 

por base a informação/proposta n.º1485/SCOU/2020, datada de 

10/09/2020, que embora realizada sem a necessária licença 

administrativa, sofreu obras de ampliação na década de 90, sem controlo 

prévio por parte da administração. ---------------------------------- 

6.1.2 A pretensão agora apresentada, prevê apenas a legalização de 

obras de ampliação, realizadas sem controlo prévio na construção 
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existente, em análise, implicando aumento de área construída, bem como 

legalização de obras de construção de anexo. Importa referir que a 

área de intervenção, integra-se em espaços urbanos e urbanizáveis, da 

classe 1, categoria 1.3. A intervenção conforma-se com a moda da cércea 

face ao expresso no capítulo “adequabilidade com o regulamento do 

PDM”. -------------------------------------------------------------- 

6.1 3 A edificação principal é composta de dois pisos, R/C e andar, 

destina-se a habitação unifamiliar e o anexo, com um piso, destina-se 

a “garagem/arrumos”. O imóvel é servido por caminho público (de acordo 

com a CCRP) e o local está satisfatoriamente infraestruturado. ------  

6.2 Quanto aos espaços destinados ao estacionamento de veículos 

automóveis --------------------------------------------------------- 

De acordo com o também expresso no capítulo “adequabilidade com o 

regulamento do PDM, “o rés do chão do edifício tem capacidade para 

três lugares de estacionamento coberto”, pelo que cumpre o disposto 

no artigo 12º do Regulamento do PDM de Chaves. ----------------------  

6.3 Verificação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) - 

6.3.1 O projeto de arquitetura está instruído com termo de 

responsabilidade pelo que nos termos do disposto no nº 8 do artigo 20º 

do RJUE, está dispensada a verificação do interior da edificação. --- 

6.3.2 Por outro lado considerando a versão final do projeto de 

arquitetura (apresentado a coberto do requerimento n.º1121/20, em 

09/07/2021, a cozinha observa o artigo  73.° do Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, constante no DL nº 38382, de 7 de agosto de 1951 

e posteriores alterações, RGEU. ------------------------------------- 

7. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

Assim sendo, entende-se que, nos moldes apresentados, a pretensão 

poderá ser passível de legalização, em conformidade com o estabelecido 

nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º-A do RJUE e artigo 73.º- C do 

RMUE), pelo que se propõe a adoção da seguinte estratégia 

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

7.1 Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no artigo 102-A.º do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

7.2 Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido 

de legalização das obras patenteadas no projeto a que se fez referência 

( obras de ampliação, realizadas na construção existente, destinada a 

habitação unifamiliar, bem assim obras de construção de um anexo, 

destinado “garagem/arrumos”, realizadas sem controlo prévio por parte 

da administração) e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel, desde que o interessado 

previamente proceda á realização de obras de correção; -------------- 

7.3 Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação da habitação unifamiliar e de 

construção do anexo, realizadas sem controlo prévio por parte da 

administração o interessado deverá diligenciar no prazo de 30 dias no 

sentido da realização das referidas obras de correção. -------------- 

7.4 posteriormente nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo também 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. ------------------- 
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8. CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 (aplicáveis 

à pretensão) -------------------------------------------------------- 

Habitação unifamiliar e anexo(áreas em m2) -------------------------- 

 
Nota: não havendo correspondencia nas peças desenhadas, apresentadas 

designadas  “contrastes”, em que o imóvel aparece retratado como sendo 

todo ele objeto de legalização, pese embora haver uma construção 

inicial, ( face ao entendimento no procedimento apresentado pelos 

interessados, e que deu origem ao processo n.º 641/20, tendo em vista 

a emissão de certidão de isenção de licenciamento, verifica-se que a 

construção do imóvel remonta á década de 70, com uma área inferior a 

100m2, e nos anos 90 sofreu obras de ampliação sujeitas a controlo 

prévio), neste sentido, salvo melhor opinião, foi considerado para 

efeito de cálculo de taxas  que o imóvel existente possuiria uma área 

de (100m2), no sentido de zelar pelo interesse do requerente. -------

- Cálculo das taxas devidas pela operação urbanística em área não 

abrangida por operação de loteamento, relativas ás infraestruturas 

urbanísticas ------------------------------------------------------- 

 
Cálculo das taxas administrativas de licenciamento ------------------ 

As taxas administrativas previstas na Tabela anexa ao Regulamento nº 

314/2010, referentes à legalização/licenciamento, objeto de análise 

corresponde ao valor de 387,37 € (trezentos e oitenta e sete Euros e  
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trinta e sete cêntimos), conforme descriminado na tabela com o cálculo 

das taxas administrativas que se anexa à presente informação. (artigo 

66.º da subseção IV). ----------------------------------------------- 

 
TOTAL A PAGAR…………………………………………………………. 82.00 € + 387,37 € = 469,37 € -- 

Em anexo, o Auto de vistoria n.º13/2020 -----------------------------

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

Chaves, 27 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Vitória José Matos Almeida -----------

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  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, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 2021.04.29.    ------------------------------------ 

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. SOLICITA CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA DE UM TERRENO – RUA DA 

COTOVIA – TRAVESSA DA COTOVIA – BUSTELO – MARIA EMÍLIA MARTINS 

GONÇALVES CHAVES – PROCESSO Nº 334/21 – INFORMAÇÃO Nº 772/SCOU/2021 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA 

SENHORA ENGENHEIRA CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 2021.04.27. --------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- Pretensão -------------------------------------------------------- 

1.1- A Srª. Maria Emília Martins Gonçalves Chaves através do 

requerimento n.º 993/21, referente ao processo n.º 334/21, solicita a 

emissão de certidão de destaque de uma parcela de terreno, descrita 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1472/20120709 e inscrita 

na matriz com o n.º 712, situada na Rua da Cotovia, Freguesia de 

Bustelo, no concelho de Chaves. ------------------------------------- 

1.2- O prédio objeto de parecer localiza-se na Rua da Cotovia, 

Freguesia de Bustelo, no concelho de Chaves. ------------------------ 

II – Saneamento e apreciação liminar ------------------------------- 

O projeto apresentado sob requerimento n.º 993/21 refere-se a uma 

certidão de destaque, apresentando para o efeito o projeto com os 

elementos constantes no artigo 19.º do RMUE: ------------------------ 

- Peças escritas com Termos de responsabilidade, memória descritiva e 

justificativa da pretensão; ----------------------------------------- 

- Peças desenhadas com o levantamento topográfico, plantas de 

localização; ------------------------------------------------------- 

- Documentos de legitimidade, Certidão de registo predial n.º 

1472/20120709; -----------------------------------------------------  

III-ENQUADRAMENTO URBANÍSTICO DO PEDIDO ----------------------------- 

3.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 411/18 

– a parcela de terreno objeto de destaque – terreno com área de 1426,00 

m2 - situa-se de acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) na Classe 

1- Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na Categoria 1.3- Outros 

Aglomerados. ------------------------------------------------------- 

3.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação --------------------------------------------------------- 

O processo n.º 334/21 enquadra-se no preceituado no n.º 10 do artigo 

6 do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), devendo observar, o 

disposto nos n.ºs 4 ou 5, consoante a localização da parcela a destacar, 

ou, se também ela se situar em perímetro urbano e fora deste, consoante 

a localização da área maior. ---------------------------------------- 

3.3- Regulamentos Municipais ---------------------------------------- 

O processo em causa, enquadra-se no disposto no n.º 2 do art.º 6 do 

Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE), estando isentos de licença 

desde que cumpram os requisitos constantes nos n.º 4 a 10 do artigo 6 

do RJUE. ------------------------------------------------------------ 

IV – Responsabilidade ----------------------------------------------- 

Os termos de responsabilidade apresentados estão assinados por 

técnicos legalmente habilitados e instruídos ao abrigo da legislação 

em vigor, nos termos e disposto no n.º 8 do artigo 20.º do RJUE. ----  

V – Considerações Fundamentadas da Proposta de Decisão -------------- 

O requerente através do requerimento n.º 993/21, apresenta pedido para 

emissão de certidão de destaque em conformidade com o disposto no n.º4 

do art.º 6 do RJUE, encontrando-se o processo devidamente instruído 

de acordo com o preceituado no artigo 19.º do Regulamento Municipal 

de Urbanização e de Edificação. ------------------------------------- 

Da análise do pedido apresentado constata-se que: ------------------- 

5.1 – A Certidão da Conservatória do Registo Predial apresentada, 

refere prédio urbano com a área total de 1426,00 m2, está inscrito na 

matriz urbana com o n.º 712 e descrito na conservatória do Registo 

Predial sob o n.º1472/20120709, situado na Rua da Cotovia, Freguesia 

de Bustelo, no concelho de Chaves. ---------------------------------- 
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5.2- A certidão de registo da conservatória de registo predial, refere 

que a titularidade do prédio encontra - se em nome de Maria Emília 

Martins Gonçalves Chaves. ------------------------------------------- 

5.3 - A área da parcela a destacar é de 712,00 m2, a qual se encontra 

dentro do perímetro urbano. ----------------------------------------- 

5.4- A parcela sobrante (mãe) ficará com a área de 714,00 m2, a qual 

se encontra dentro do perímetro urbano. ----------------------------- 

5.5- Informa-se ainda, que o índice de construção máximo admissível 

para o terreno em Espaço Urbano e Urbanizável que se encontra na 

categoria 1.3 – Outos Aglomerados, é Ic ≤0,8 m2/m2. -----------------

- Considerando que o pedido formulado cumpre os requisitos constantes 

no n.º 4 a 10 do artigo 6 do RJUE. ---------------------------------- 

Considerando que face ao relatório e plantas apensas ao processo, a 

Parcela a destacar é de 712,00 m2, e que se encontra toda dentro do 

perímetro de construção. -------------------------------------------- 

VI – Proposta de Decisão -------------------------------------------- 

Pelo exposto, e dado 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 da competente decisão administrativa 

de propor o deferimento da emissão de certidão de destaque conforme o 

requerido pelo proponente, através do requerimento n.º 993/21. ------ 

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, SRª.  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, SRº. 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. --------------------------------------------- 

 

 

3.8. SOLICITA INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA LOTEAMENTO – LUGAR DA ESTORRANHA, 

VILA NOVA DE VEIGA – SÃO PEDRO DE AGOSTÉM – MARIA CLARA CEPEDA MORAIS 

– PROCESSO Nº 549/20 – INFORMAÇÃO Nº 775/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ARQUITETA, 

SUSANA GOMES FERNANDES, DATADA DE 2021.04.27. ----------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

A Sr.ª Maria Clara Cepeda Morais, pelos requerimentos nº 1526/20, nº 

1898/20, nº 2452/20, nº 2708/20 e nº 900/21, referente ao processo nº 

549/20, na qualidade de proprietária, vêm solicitar um “pedido de 

informação prévia para loteamento”, ao abrigo do artigo 14º, do D.L. 

nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua versão atual, para vários prédios 

localizado no lugar da Estorranha, em Vila Nova de Veiga, na freguesia 

de São pedro de Agostém. -------------------------------------------- 

2. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 

A acompanhar os requerimentos são entregues os seguintes elementos: - 
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a) Cd; ----------------------------------------------------------- 

b) Certidões da conservatória do registo predial (CCRP): --------- 

i. 886/19930823, com área de 2185 m2; ---------------------------- 

ii.  888/19930902, com área de 8700 m2; -------------------------- 

iii. 552/19910220, com área de 4970 m2; ---------------------------- 

iv. 1210/19960320, com área de 1700 m2; --------------------------- 

c) Termos de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de 

declaração da ordem dos arquitetos e declaração de seguro de 

responsabilidade civil profissional (Arq. Cesar Miguel de Jesus 

Gonçalves); --------------------------------------------------------

d)Declaração de conformidade formato digital e papel (Arq. Cesar 

Miguel de Jesus Gonçalves); ----------------------------------------- 

e) Memória descritiva e justificativa da alteração alvará de 

loteamento (MDJ); --------------------------------------------------- 

f)Peças desenhadas: -------------------------------------------------

i. Planta de localização e enquadramento; --------------------------- 

ii. Planta ordenamento e condicionantes do PDM; --------------------- 

iii. Levantamento topográfico, acompanhado de declaração do topógrafo 
e certificado (Avelino Valério Moutinho); --------------------------- 

iv. Fichas de lote; ----------------------------------------------- 

v. Planta síntese; ----------------------------------------------- 

vi. Planta de cedências; ------------------------------------------ 

vii. Imagem 3D. ---------------------------------------------------- 
3. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

3.1. O requerimento inicial referente ao presente processo foi objeto 

de deliberação desfavorável em reunião do executivo camarário de 

14/09/2020, no seguimento da informação técnica nº 1426/SCOU/2020, em 

virtude de algumas desconformidades com o disposto no regulamento do 

PDM. --------------------------------------------------------------- 

3.2. Em sede de audiência dos interessados, o técnico autor do projeto 

veio a processo procurar uma solução urbanística que procurasse 

ultrapassar os constrangimentos anteriormente apresentados e 

igualmente, em articulação com a Divisão de Projetos e Mobilidade 

(DPM), uma solução do ponto viário que melhor se adeque ao local. --- 

3.3. Pelo requerimento nº 2708/20, a requerente veio apresentar uma 

nova versão da solução urbanística vertendo já parcialmente o 

anteriormente solicitado. Sobre esta última versão foi solicitado 

parecer à DPM, pela informação técnica nº 46/SCOU/2021, com despacho 

superior de 14/01/2021. --------------------------------------------- 

3.4. A DPM, produziu a informação nº 68/DPM/2021 de 25/02/2021, anexa 

à presente informação, que refere a necessidade de reformular a solução 

do ponto de vista viário. ------------------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO      ---------------------------------- 

4.1. Nos instrumentos de gestão territorial (IGT) ------------------ 

a)Segundo a planta de ordenamento do PDM de Chaves, os prédios em 

questão abrangem as seguintes classes de espaços: ------------------- 

i. Espaços da Classe 1- Espaços urbanos e urbanizáveis, da categoria 

1.3 – Outros aglomerados; -------------------------------------------

ii.Espaço da Classe 4 – Espaços agrícolas e florestais, da categoria 

4.3- Espaços agro-florestais, da sub-categoria  4.3-A – espaços agro-

florestais comuns; --------------------------------------------- 

b)De acordo com a planta de condicionantes do mesmo IGT, sobre os 

prédios não está demarcada nenhuma servidão ou restrição de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

4.2. No regime jurídico -------------------------------------------- 

a) O processo apresentado é referente a um pedido de informação 

prévia, de acordo com o artigo 14º, do Regime de Jurídico de 
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Urbanização e Edificação (RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro e subsequentes alterações. --------------------------------- 

5. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------- 

5.1. Localização e descrição da parcela: --------------------------- 

a) Os vários prédios da requerente, separados por um caminho público 

entre as duas parcelas, segundo o levantamento topográfico entregue, 

possuem 8.224,8 m2 a parcela a poente do caminho e 8.521,1 m2 a parcela 

a nascente do caminho. A parcela a poente confronta ainda com um 

arruamento, rua do Freixo. Nas restantes confrontações com 

particulares. ------------------------------------------------------ 

b) A parcela a poente, segundo as CCRP entregues confrontará com um 

caminho de consortes. ----------------------------------------------- 

c) Verifica-se um desfasamento de área entre o que está registado 

nas várias certidões do registo predial entregues e o levantamento 

topográfico, que deverá ser colmatado antes de um eventual pedido de 

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

d) Como já foi referido, apesar da solução urbanística ser 

apresentada e estudada como uma solução de conjunto, o licenciamento 

das operações de loteamento subsequentes terão que ser apresentadas 

de forma autónoma, para cada uma das parcelas, uma vez que se encontram 

separadas fisicamente por um caminho público. ----------------------- 

e) Deverá ter-se em atenção igualmente que as parcelas remanescentes 

(solo agrícola) não deverão ficar sem acesso a caminho público em 

resultado da operação de loteamento. -------------------------------- 

5.2. Proposta: ----------------------------------------------------- 

a) Relativamente ao uso, prevê-se 15 lotes destinados a habitação 

unifamiliar com áreas e forma variáveis, com tipologias geminada e em 

banda, totalizando 7.776,35 m2 de área total de lotes; 

b) Delimita em cada um dos lotes um polígono de implantação com 

dimensão semelhante onde se distribui dois pisos acima da cota de 

soleira e um piso abaixo da cota de soleira. Delimita ainda um polígono 

máximo de implantação garantindo um afastamento às estremas do lote 

de 5 metros; -------------------------------------------------------- 

c) Pese embora se apresente um perfil para cada lote nas fichas de 

lote. A solução em termos de cércea máxima deverá ser demonstrada por 

perfil longitudinais ao longo dos arruamentos propostos.  ----------- 

5.3. Obras de urbanização: ----------------------------------------- 

a) Prevê ainda ceder as seguintes áreas, demarcada em planta de 

cedência: ----------------------------------------------------------

i. Infraestruturas (arruamentos, passeios e estacionamento) – 

1.330,18m2; --------------------------------------------------------

ii. Equipamento públicos – 0 m2; ------------------------------------

iii. Espaços verdes – 223,14m2. -------------------------------------  

a) A área para infraestruturas consiste no reperfilamento do 

arruamento central (liga a São Pedro de Agostem) que delimita as 

parcelas e por onde se acederá aos vários lotes. O reperfilamento que 

consiste no alargamento da faixa de rodagem com 6,5 metros de largura, 

passeios e estacionamento; ------------------------------------------  

b) De acordo com a informação da Divisão de Projetos e Mobilidade, 

anexa a esta informação técnica, deverá as obras de urbanização cumprir 

a estratégia de uniformização do espaço público que tem vindo a ser 

seguida no Município; ----------------------------------------------- 

c) Ressalva-se ainda que deverá ser demostrada e atestada o 

cumprimento do diploma das acessibilidades no espaço público.  

5.4. Área destinada a espaços verdes e de utilização 

coletiva/cedências: ------------------------------------------------ 
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d) 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; ---------------------------------------------------------  

e) 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 descriminadas; --------------------------------- 

f) A proposta apresentada prevê áreas de cedência para 

infraestruturas viárias compreendendo, arruamento, passeios e 

estacionamento e para espaços verdes; ------------------------------- 

g) Caso não se justifique a previsão de uma área para equipamento 

público deverá o Município ser compensado de acordo com os regulamentos 

Municipais. -------------------------------------------------------- 

6. CONSIDERAÇÕES DA PROPOSTA DE DECISÃO: -------------------------  

a) Considerando os elementos instrutórios que compõem o processo, 

não incluírem todos os elementos previstos no nº 7 da portaria nº 

113/2015, de 22 de abril, nomeadamente os traçados das redes de 

infraestruturas de gás, energia elétrica e telecomunicações; -------- 

b) A proposta é omissa em perfil longitudinais que demonstre a 

articulação volumétrica de conjunto proposta para as frentes de rua. 

Este aspeto detém particular atenção, tendo em conta a pendente 

apresentada; ------------------------------------------------------- 

c) Considerando que, pese embora se entendeu em fase de pedido de 

informação prévia a análise da proposta como um conjunto, como as 

parcelas são atravessadas por um arruamento público, deverá promover-

se o licenciamento de duas operações urbanísticas de loteamento 

autónomas; ---------------------------------------------------------  

d) Deverá ainda ser respeitado o parecer da DPM, nomeadamente 

relativamente à uniformização dos materiais do espaço publico com a 

estratégia por definida pelo Município; ----------------------------- 

e) Considerando, que a pretensão poderá representar uma população 

estimada superior a 10% do aglomerado rural onde se insere – Vila Nova 

de Veiga, e assim ultrapassar um dos limites referidos na alínea a), 

do nº 2, do artigo 7º do Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação (RMUE), o licenciamento da operação urbanística de 

loteamento estará sujeita a discussão pública, de acordo com o nº 2, 

do artigo 22º do RJUE; ----------------------------------------------  

f) Considerando que com os elementos apresentados, não se vê 

incompatibilidades com as disposições do Plano Diretor Municipal em 

vigor. -------------------------------------------------------------  

7. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

7.1. Em função do anteriormente exposto, coloca-se à consideração 

superior que seja submetida à apreciação do executivo camarário a 

seguinte proposta procedimental: ------------------------------------ 

a) Que se submeta proposta de decisão favorável do pedido de 

informação prévia para operação de loteamento, nos termos do nº 1, do 

artigo 16º do RJUE, na sua versão atual; ---------------------------- 

b) No seguimento da aprovação do ponto anterior, coloca-se ainda à 

consideração superior para os efeitos da informação favorável, nos 

termos do nº 3, do artigo 16º do RJUE, que o procedimento de controle 

prévio a que se encontra sujeita a operação urbanística subsequente 

seja o licenciamento.  ---------------------------------------------- 

7.2. Nesse seguimento, deverá ainda ser notificada a requerente do 

parecer internos recebidos, de forma ao seu cumprimento integral. ---

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

Chaves, 27 de abril de 2021 -----------------------------------------  

A Técnica Superior, Arquiteta Susana Gomes Fernandes. ---------------                                                                             
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DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  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, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 2021.04.29.   -------------------------------------

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. CADUCIDADE DE PROCESSO RELATIVO À DEMOLIÇÃO DE UMA HABITAÇÃO – 

SANTA MARTA, VILA FRADE – LAMADARCOS – MANUEL FERNANDES DA SILVA – 

PROCESSO Nº 703/16 – INFORMAÇÃO Nº 191/SAA/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, 

SENHORA PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.04.22. ------------------ 

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 02/03/2020, sob a Informação nº 

44/SAA/2020, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento, que deu origem ao Alvará de 

demolição n.º 101/16 com a fundamentação expressa nos termos do 

disposto na alínea d) do n.º 3, do artigo 71.º, do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro. ------------------------------------------   

Tal decisão foi dada a conhecer, por ofício com a nossa referência 

166/DOTGU/2020, com expedição em 30/07/2020, através de competente 

notificação, ao interessado para, querendo e num prazo de 10 dias e 

por escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. ---------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ----------------------------------------  

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

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a 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 concluídas no prazo fixado na licença ou 

sua prorrogação, contado a partir da data de emissão do título ou do 

pagamento das taxas, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º 

do RJUE. ------------------------------------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

da licença, com fundamento na alínea d), do n.º 3, do art.º 71.º, 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 -------------------------------- 

Assim, propõe-se que o presente processo seja submetido a deliberação 

de Câmara Municipal, com vista a se tornar agora definitivo o sentido 
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de decisão, consubstanciada na declaração da caducidade do Alvará de 

demolição n.º 101/16, emitido por este Município, cuja validade para 

conclusão terminou a 19/11/2016. ------------------------------------  

Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

Caso a Câmara Municipal delibere, no sentido de declarar a caducidade 

definitiva do processo, dever-se-á de seguida encaminhar todo o 

processo para a Divisão de Administração Geral, para encetarem os 

procedimentos entendidos por convenientes. --------------------------  

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

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

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias ---------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 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, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 2021.04.27.    ------------------------------------

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. CADUCIDADE DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO DE 

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – SÃO CORNÉLIO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

TRAVANCAS E RORIZ – MANUEL JOAQUIM DA COSTA – PROCESSO Nº 362/17 – 

INFORMAÇÃO Nº 192/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SENHORA PAULA CRISTINA 

DIAS, DATADA DE 2021.04.22. ----------------------------------------- 

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 02/03/2020, sob a Informação nº 

44/SAA/2020, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento, que deu origem ao Alvará de 

Licença Especial de Legalização n.º 118/18 com a fundamentação 

expressa nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3, do artigo 71.º, 

do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado 

pelo Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro.  -------------------- 

Tal decisão foi dada a conhecer, por ofício com a nossa referência 

168/DOTGU/2020, com expedição em 30/07/2020, através de competente 

notificação, ao interessado para, querendo e num prazo de 10 dias e 

por escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão.  --------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo.  --------------------------------------- 

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

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a d) do n.º 2 e no n.º 4 do 
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artigo 4.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, 

caduca se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença ou 

sua prorrogação, contado a partir da data de emissão do título ou do 

pagamento das taxas, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º 

do RJUE. ------------------------------------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

da licença, com fundamento na alínea d), do n.º 3, do art.º 71.º, 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 -------------------------------- 

Assim, propõe-se que o presente processo seja submetido a deliberação 

de Câmara Municipal, com vista a se tornar agora definitivo o sentido 

de decisão, consubstanciada na declaração da caducidade do Alvará de 

Licença Especial de Legalização n.º 118/18, emitido por este 

Município, cuja validade para conclusão das obras terminou a 

17/03/2019. --------------------------------------------------------   

Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------   

Caso a Câmara Municipal delibere, no sentido de declarar a caducidade 

definitiva do processo, dever-se-á de seguida encaminhar todo o 

processo para a Divisão de Administração Geral, para encetarem os 

procedimentos entendidos por convenientes. -------------------------- 

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

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

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias. --------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 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, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 2021.04.27.    ------------------------------------

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. CADUCIDADE DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM 

IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UMA COZINHA REGIONAL – LUGAR DA AMIEIRA – 

VILARINHO DAS PARANHEIRAS – DINA MARIA ALTURAS CARNEIRO – PROCESSO Nº 

661/12 – INFORMAÇÃO Nº 193/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SRª PAULA 

CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.04.22. -------------------------------- 

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 02/03/2020, sob a Informação nº 

44/SAA/2020, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento, que deu origem ao Alvará de 

Obras de Construção n.º 70/16 com a fundamentação expressa nos termos 

do disposto na alínea d) do n.º 3, do artigo 71.º, do Regime Jurídico 

da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro. ------------------------------------------   
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Tal decisão foi dada a conhecer, por ofício com a nossa referência 

165/DOTGU/2020, com expedição em 30/07/2020, através de competente 

notificação, à interessada para, querendo e num prazo de 10 dias e por 

escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. ---------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ----------------------------------------

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

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a 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 concluídas no prazo fixado na licença ou 

sua prorrogação, contado a partir da data de emissão do título ou do 

pagamento das taxas, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º 

do RJUE. ------------------------------------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

da licença, com fundamento na alínea d), do n.º 3, do art.º 71.º, 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 -------------------------------  

Assim, propõe-se que o presente processo seja submetido a deliberação 

de Câmara Municipal, com vista a se tornar agora definitivo o sentido 

de decisão, consubstanciada na declaração da caducidade do Alvará de 

Obras de Construção n.º 70/16, emitido por este Município, cuja 

validade para conclusão das obras terminou a 24/06/2019. ------------  

Notificar a interessada do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

Caso a Câmara Municipal delibere, no sentido de declarar a caducidade 

definitiva do processo, dever-se-á de seguida encaminhar todo o 

processo para a Divisão de Administração Geral, para encetarem os 

procedimentos entendidos por convenientes. -------------------------- 

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

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

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias. -------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 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, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 2021.04.27.    ------------------------------------

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. CADUCIDADE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR 

– LUGAR DE LAMEIRO DO FERREIRO – VILAS BOAS – PATRICK MENDES DE FREITAS 

– PROCESSO Nº 871/12 – INFORMAÇÃO Nº 186/SAA/2021 DA DIVISÃO DE 
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, 

SRª PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.04.22. ---------------------

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 02/03/2020, sob a Informação nº 

43/SAA/2020, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de uma habitação unifamiliar, 

com a fundamentação expressa nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 

71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua redação atual. ---------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 29/07/2020, através de competente 

notificação, ao interessado para, querendo e num prazo de 10 dias e 

por escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. ---------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, no entanto o requerente 

deu entrada do processo n.º 99/16 que originou o alvará de autorização 

de utilização nº 124/20. --------------------------------------------  

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

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias --------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 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, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 
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SANTOS, DATADO DE 2021.04.27.    ------------------------------------

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. CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A 

HABITAÇÃO – RUA DA PORTELA Nº 1 – SANTO ESTEVÃO – ANABELA RODRIGUES 

LINO SANTOS – PROCESSO Nº 512/19 – INFORMAÇÃO Nº 215/SAA/2021 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª 

ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.05.05. ------ 

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 04/03/2021, sob a Informação nº 

84/SAA/2021, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de  licenciamento de edificação de imóvel 

destinado a habitação com demolição de todo o edificado no terreno, 

com a fundamentação expressa nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 

20.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua redação atual. ---------

- Tal decisão foi dada a conhecer, por ofício com a nossa referência 

n.º 115/DOTGU/2021, com expedição a 18/03/2021, através de competente 

notificação, à interessada para, querendo e num prazo de 10 dias e por 

escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão.  --------------------------------------------------------

- Consultado o processo, verifica-se que a interessada não veio, até 

à presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ---------------------------------------- 

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

A interessada foi notificada, do despacho de deferimento do pedido, 

que aprovou o projeto de arquitetura e de que dispunha do prazo de 

seis meses para apresentar os projetos de especialidades e outros 

estudos necessários à execução da obra. -----------------------------  

Decorrido o prazo concedido a contar da notificação do ato que aprovou 

o projeto, a interessada não veio, até à presente data, apresentar 

novos elementos. ----------------------------------------------------  

O decurso desse prazo, sem a apresentação dos projetos de 

especialidades e outros estudos necessários à execução da obra, tem 

como consequência a caducidade do processo. -------------------------   

Nos termos do n.º 4, do artigo 20.º, do RJUE, o interessado deve 

apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários 

à execução da obra no prazo de seis meses a contar da notificação do 

ato que aprovou o projeto de arquitetura caso não tenha apresentado 

tais projetos com o requerimento inicial ou naquele que resultar da 

prorrogação concedida, nos termos do n.º 5. -------------------------   

A falta de apresentação dos projetos das especialidades e outros 

estudos no prazo estabelecido no n.º 4 ou naquele que resultar da 

prorrogação concedida nos termos do número anterior implica a 

suspensão do processo de licenciamento pelo período máximo de seis 

meses, findo o qual é declarada a caducidade após audiência prévia do 

interessado, conforme o nº 6, do artigo 20.º, do RJUE. -------------- 
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Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, pela falta de 

apresentação dos projetos das especialidades e outros estudos, nos 

termos do nº 6, do artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na 

sua redação atual. --------------------------------------------------  

Notificar a interessada do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------   

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

Chaves, 5 de maio de 2021 -------------------------------------------  

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias. --------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 2021.05.06. 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. --------------------------------------

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 2021.05.06.    ------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.14. SOLICITA LUGAR DE ESTACIONAMENTO PARA UTILIZADOR COM MOBILIDADE 

CONDICIONADA – JUNTO AO EDIFÍCIO DA SEGURANÇA SOCIAL DE CHAVES – SANTA 

MARIA MAIOR – INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.- SERVIÇOS CENTRAIS 

– PROCESSO Nº 235/21 – INFORMAÇÃO Nº 161/DPM/2021 DA DIVISÃO DE 

PROJETOS E MOBILIDADE, DO SRº ENGENHEIRO MIGUEL BÁRCIA, DATADA DE 

2021.05.06. --------------------------------------------------------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------

1.1. Através do requerimento registado com o nº. 705/2, vem o Instituto 

da Segurança Social, I.P.-Serviços Centrais de Chaves, solicitar a 

criação de um lugar de estacionamento para utilizador com mobilidade 

condicionada nas suas imediações.  ----------------------------------  

2. PROPOSTA TÉCNICA ----------------------------------------------

2.1. Atendendo às disposições legais previstas no Regulamento de 

Sinalização Transito e no Código da Estrada, estes serviços propõem a 

execução das seguintes medidas/ações, representadas graficamente nas 

peças desenhadas em anexo: ------------------------------------------

2.2. Arruamento Nascente ao Polidesportivo de Chaves; --------------- 

No arruamento nascente ao Polidesportivo de Chaves e no sentido 

Sul/Norte, logo no início da faixa de estacionamento existente, a 

marcação no pavimento de um lugar para utilizador com mobilidade 

condicionada, marcação esta com as dimensões de 5,0 x 2,0m, sendo a 
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linha de cor amarela, com 0,15cm de espessura e respetivo símbolo na 

mesma cor. ----------------------------------------------------------  

- Colocação de um sinal vertical (H1a) e painel modelo (11d) conforme 

representação na planta em anexo. -----------------------------------

- Colocação de um sinal vertical (H3) no início do arruamento do lado 

direito no sentido Sul/Norte. ---------------------------------------

- Colocação de um sinal vertical (C1) na esquina esquerda do 

Polidesportivo de Chaves o início do arruamento no sentido Norte/Sul. 

- Remoção do sinal vertical existente (B2) do lado direito do 

polidesportivo de Chaves no sentido Norte/Sul. ---------------------- 

2.3. Arruamento Poente ao Polidesportivo de Chaves; ----------------- 

- Colocação de um sinal vertical (H3) no início do arruamento do lado 

direito no sentido Norte/Sul. --------------------------------------- 

- Colocação de um sinal vertical (C1) no início do arruamento do lado 

direito no sentido Sul/Norte. --------------------------------------- 

- Manter o sinal existente (B2) no arruamento de lado direito no 

sentido Norte/Sul. -------------------------------------------------- 

2.4. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 350,00€ (duzentos e 

cinquenta euros), aproximadamente. ---------------------------------- 

3. PROPOSTA / DECISÃO ----------------------------------------------- 

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

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

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

3.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação; -- 

3.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL; --------------------------------------------------------- 

3.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos: -------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada; ------------------------------------ 

b) Notificar o Presidente da freguesia de Santa Maria Maior, o 

Senhor Hugo Silva, da decisão que recaiu sobre a presente informação; 

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante da Esquadra de Trânsito da Polícia 

de Segurança Pública de Chaves, do teor da presente informação técnica 

e respetivos anexos; ------------------------------------------------ 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática. -----------------------------------------

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

Chaves, 6 de maio de 2021 ------------------------------------------- 
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O Técnico Superior, Engenheiro Miguel Bárcia. ----------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SRº. ENGENHEIRO 

ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DATADO DE 2021.05.06. ------------------------ 

Atento aos fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que nos termos da mesma, seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 

aprovação da proposta exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da 

estratégia procedimental enunciada no ponto 3. ---------------------- 

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

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO 

DE 2021.05.06. ------------------------------------------------------ 

À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.15. SOLICITA COLOCAÇÃO DE LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE NA EM – 536 

– CAMPO DE CIMA – UNIÃO DE FREGUESIAS DA MADALENA E SAMAIÕES – PROCESSO 

Nº 130/21 – INFORMAÇÃO Nº 158/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJECTOS E 

MOBILIDADE, DO SR. ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 2021.05.05. 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

A presente informação visa dar resposta ao solicitado, via correio 

eletrónico, pelo Sr. João Pinto, presidente da União de freguesias da 

Madalena e Samaiões. O pedido foi registado com o n.º de requerimento 

373/21, relativo ao processo n.º 130/21. ----------------------------  

A solicitação referida, consiste no pedido de colocação de lombas 

redutoras de velocidade na E.M. 536 (Rua Dom Jerónimo de Ataíde), do 

aglomerado urbano de Campo de Cima, sita na freguesia acima referida. 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA ---------------------------------  

2.1. De acordo com as informações prestadas pelo Sr. João Pinto e de 

acordo com as caraterísticas da via, e atendendo às disposições legais 

previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo 

Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem como no 

Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro, 

estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e tendo em conta o fim 

em vista, que devem ser implementadas as seguintes medidas/ações, 

representadas graficamente nas peças desenhadas em anexo: ----------- 

- Na Rua Dom Jerónimo de Ataíde: Colocação de duas lombas redutoras 

de velocidade com 3 cm de altura e 4 (quatro) sinais de código A2a 

(lomba) a cerca de 50 metros, 2 (dois) sinais de código H37 (fim da 

velocidade recomendada), 4 (quatro) sinais de código H6 (velocidade 

recomendada) e 4 (quatro) painéis adicionais modelo n.º 1a(50 m), 

antes e depois das lombas. ------------------------------------------  

2.2 De acordo com a largura da via e as características do tráfego 

local, os sinais de trânsito a colocar poderão ter dimensões de 60 cm. 

2.3. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 2.100,00€ (dois mil e 

cem euros), aproximadamente. ---------------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO 

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia 

municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar posturas e 

regulamentos com eficácia externa do município. ---------------------  
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3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal. ------------  

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal. ---------------------------------------------  

4. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação; -- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL; --------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos: -------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada; ------------------------------------ 

b) Notificar o Presidente da União de freguesias da Madalena e 

Samaiões, o Senhor João Pinto, da decisão que recaiu sobre a presente 

informação; -------------------------------------------------------- 

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Chaves da 

Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos; -------------------------------------------------- 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado com 

a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá proceder-

se à publicação da decisão: ----------------------------------------- 

i) Em edital afixado nos lugares de estilo durante cinco dos 10 dias 

subsequentes à tomada da decisão; ----------------------------------- 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática. -----------------------------------------  

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

Chaves, 5 de maio de 2021 ------------------------------------------- 

O Técnico Superior, Engenheiro Bruno Miranda Rua. ------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SRº. ENGENHEIRO 

ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DATADO DE 2021.05.05. ------------------------ 

Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 

aprovação da proposta de implementação das medidas de acalmia de 

tráfego exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento de estratégia 

procedimental enunciada no ponto 4.  -------------------------------- 
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À consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz. ------------------ 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO 

DE 2021.05.05. ------------------------------------------------------ 

À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. AQUAE SALUTEM – COMPLEXO HIDRODINÂMICO E ÁREA DE APOIO - CONCURSO 

PÚBLICO ------------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 232/2021, 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 “Aquae 

Salutem – Complexo Hidrodinâmico e Área de Apoio”, com o intuito de 

se dar início ao procedimento tendente à sua adjudicação. ----------- 

O presente projeto consiste na criação de uma nova valência no 

Balneário Termal configurando um Complexo Hodrodinâmico exterior, o 

qual será constituído por um conjunto de tanques de hidroterapia, 

comunicantes entre si e que irão formar ambientes distintos de 

utilização de água aquecida em espaço exterior, mais concretamente no 

espaço do logradouro, nascente do edifício do balneário, recorrendo 

para o efeito ao importante recurso geotérmico existente no concelho. 

Será também criada uma área de apoio, no interior do edifício 

existente, contendo uma receção integrada num novo espaço comercial 

dedicado, permitindo alcançar diretamente o complexo dinâmico. ------ 

A presente obra será financiada no âmbito do Programa de Valorização 

Económica de Recursos Endógenos (PROVERE), Provere_Norte-06-3928-

FERDER-000193_AQUAE SALUTEM. ---------------------------------------- 

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 “Aquae Salutem – Complexo 

Hidrodinâmico e Área de Apoio”; ------------------------------------- 

3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

1.229.356,00 Euros (Um milhão, duzentos e vinte e nove mil, trezentos 

e cinquenta e seis euros), acrescido do respetivo valor do IVA. ----- 

A fundamentação do preço base do concurso, foi elaborada pelo 

projetista – Jorge Amado da Palma Martins, 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 365 dias; -------- 
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6. Para a realização da presente empreitada, foram solicitados os 

seguintes pareceres prévios: ----------------------------------------

- Parecer Favorável da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 

Civil (ANEPC); ------------------------------------------------------ 

- Parecer Favorável da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC); - 

- Parecer Favorável da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG); -- 

- Parecer Favorável da Unidade de Saúde Pública do ACES do Alto Tâmega 

e Barroso; ---------------------------------------------------------- 

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, por se tratar de uma obra que se desenvolve num espaço 

único e com interligação entre as várias especialidades, não sendo 

tecnicamente aconselhável a sua divisão; ---------------------------- 

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: Madalena Branco ----------------------------------------- 

1º Vogal efetivo: Fernanda Serra ------------------------------------ 

2º Vogal efetivo: Amélia Rodrigues ---------------------------------- 

Suplentes: --------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: Gilberto Fernandes ------------------------------- 

2º Vogal suplente: Vítor Pereira ------------------------------------ 

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 06 de abril 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: --------------------------------------- 

- Levantamentos e análises de campo – O projeto encontra-se dotado dos 

elementos necessários; ---------------------------------------------- 

- Estudo geológico – geotécnico – O projeto encontra-se dotado de 

estudo geológico-geotécnico; ---------------------------------------- 

- 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 
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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 

1.229.356,00 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo, 1.1.2. 0102/07010301 2020 I 10. ------------------ 

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

Divisão de Obras Públicas, 06 de maio de 2021. ---------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------------- 

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

- Projeto de execução; ---------------------------------------------- 

- 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; 

- Cópia dos Pareceres Externos; ------------------------------------- 

- Cópia do Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos. -- 

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

2021.05.10. --------------------------------------------------------

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

 

 

1.2. AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DE VILA VERDE DA RAIA - CONCURSO 

PÚBLICO ------------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 235/2021, 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 “Ampliação 

da Rede de Saneamento de Vila Verde da Raia”, com o intuito de se dar 

início ao procedimento tendente à sua adjudicação. ------------------ 

O presente projeto prevê a execução de um sistema de águas residuais, 

incluindo uma estação elevatória de águas residuais e uma conduta 

elevatória de águas residuais que fará a ligação à ETAR existente. -- 

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 “Ampliação da Rede de 

Saneamento de Vila Verde da Raia”; ---------------------------------- 

3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

160.000,00 Euros (Cento e sessenta mil euros), acrescido do respetivo 

valor do IVA. ------------------------------------------------------- 
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A fundamentação do preço base do concurso, foi elaborada pelo Eng. 

Samuel Cardoso, 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 90 dias; --------- 

6. Para a realização da presente empreitada, foram solicitados os 

seguintes pareceres prévios: ---------------------------------------- 

- Parecer Favorável Condicionado da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN); -------------------------- 

- Parecer Favorável Condicionado da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA); ------------------------------------------------------------- 

- Parecer Favorável Condicionado da Direção Regional de Agricultura e 

Pescas do Norte (DRAPN); -------------------------------------------- 

- Parecer Favorável Condicionado da Direção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR); -------------------------------------- 

7. 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. 

8. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º do Código 

dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 

procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

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

Presidente: Fernanda Serra ------------------------------------------ 

1º Vogal efetivo: Madalena Branco ----------------------------------- 

2º Vogal efetivo: Amélia Rodrigues ---------------------------------- 

Suplentes: --------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: Vítor Pereira ------------------------------------ 

2º Vogal suplente: Gilberto Fernandes ------------------------------- 

9. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências, 

com exceção no disposto no n.º 2 do artigo 69.º do C.C.P; ----------- 

10. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, foi 

na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua aplicação 

conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------------------ 

No entanto, dado tratar-se de uma obra simples, sem complexidade 

relevante, onde não são aplicados métodos ou técnicas inovadoras, é 

dispensável a revisão de projeto, de acordo com o nº2 do artigo 43º 

do CCP, entende-se também que determinados elementos de solução da 

obra a realizar exarados no nº 5 do artigo 43ª do referido diploma, 

são dispensáveis, designadamente: ----------------------------------- 

- Levantamentos e análises de campo – Dispensável, dado o tipo de 

trabalhos; --------------------------------------------------------- 

- Estudo geológico – geotécnico – Não exigível, dado o tipo de 

trabalhos; --------------------------------------------------------- 

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

11. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado em 

160.000,00 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo, 2.4.3. 0102/07030302 0101 2002 I 61, tendo sido 

concedida à obra a proposta de cabimento nº 1057/2021. -------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 06 de maio de 2021. ---------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Amélia Rodrigues) -------------------------------------------------- 

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

- Projeto de execução; ---------------------------------------------- 

- 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; 

- Cópia dos Pareceres Externos; ------------------------------------- 

- Cópia do Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos. -- 

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

2021.05.07. --------------------------------------------------------

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

 

 

1.3. LOTEAMENTO COM ALVARÁ Nº 1/06 – FERNANDO DIAS - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº 16/DOP/2021 ------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 16/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JOSÉ MOREIRA FERNANDES E FOLHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL 

E OBRAS PÚBLICAS, no valor de 19.017,51 €, 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 

2021.05.07. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 19.017,51 

(Dezanove mil e dezassete euros e cinquenta e um cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 
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1.4. REMODELAÇÃO / REABILITAÇÃO PARCIAL DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL 

DESTINADO À INSTALAÇÃO DO “CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL” - AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2021 ------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, NORTEADOS, LDA., no valor de 13.990,79 €, 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 

2021.05.07. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 13.990,79 

(Treze mil, novecentos e noventa euros e setenta e nove cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.5. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 13/DOP/2021 ----------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 13/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES E GARNITOS, LDA., no valor de 80.394,01 

€, 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 

2021.05.07. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 80.394,01 

(Oitenta mil, trezentos e noventa e quatro euros e um cêntimo), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.6. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 14/DOP/2021 ----------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 14/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES E GARNITOS, LDA., no valor de 9.432,00 

€, 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 

2021.05.07. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 9.432,00 

(Nove mil, quatrocentos e trinta e dois euros), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 

 

 

1.7. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 01/DOP/2021 (TRABALHOS 

COMPLEMENTARES) ---------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
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é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES E GARNITOS, LDA., no valor de 3.000,00 

€, 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 

2021.05.07. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 3.000,00 

(Três mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------- 

 

 

1.8. ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA 

CICLOVIA CHAVES / VIDAGO (VALORIZAR)- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 13/DOP/2021  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 13/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 32.533,00 

€, 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 

2021.05.07. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 32.533,00 

(Trinta e dois mil, quinhentos e trinta e três euros), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------ 

 

 

1.9. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA INSTALAÇÃO 

DO CENTRO MULTIUSOS (PARU 2.13) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2021 

(TRABALHOS COMPLEMENTARES) ------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, J. da Silva Faria, Lda., no valor de 25.390,10 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.05.07. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 25.390,10 

(Vinte e cinco mil, trezentos e noventa euros e dez cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AMBIENTE 
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IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

1.1. ATRIBUIÇÃO DO SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE. PROPOSTA 

N.º 49/GAPV/2021. --------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que o artigo 24.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de 

dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2021 (adiante 

LOE2021), criou o suplemento de penosidade e insalubridade na carreira 

geral de assistente operacional no que respeita às áreas de recolha e 

tratamento de resíduos e tratamento de efluentes, higiene urbana, do 

saneamento, dos procedimentos de inumações, exumações, trasladações, 

abertura e aterro de sepulturas de que resulte comprovada sobrecarga 

funcional que potencie o aumento da probabilidade de ocorrência de 

lesão ou um risco potencial agravado de degradação do estado de saúde; 

2. Considerando que o artigo 159.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 

redação atual, já previa as condições de atribuição de suplementos 

remuneratórios “devidos pelo exercício de funções em postos de 

trabalho que apresentam condições mais exigentes relativamente a 

outros postos de trabalho”, sendo certo que no seu n.º 3 destrinça as 

condições de trabalho mais exigentes nos seguintes termos: “a) De 

forma anormal e transitória, designadamente as decorrentes de 

prestação de trabalho suplementar, noturno, em dias de descanso 

semanal, complementar e feriados e fora do local normal de trabalho; 

ou b) De forma permanente, designadamente as decorrentes de prestação 

de trabalho arriscado, penoso ou insalubre, por turnos, em zonas 

periféricas, com isenção de horário e de secretariado de direção.”; - 

3. Nestes termos, e após competente discussão, apreciação e 

apresentação de contributos - quer em sede dos Serviços de Higiene, 

Saúde e Segurança no Trabalho, através de parecer fundamentado, quer 

em sede de audição dos representantes dos trabalhadores, em sintonia 

com a previsão constante no n.º 3 do artigo 24.º da LOE2021 - foi 

possível de determinar que, ao nível dos serviços municipais e atento 

o quadro legal em vigor, as funções inerentes à carreira/categoria de 

Assistente Operacional que preenchem os requisitos de penosidade e 

insalubridade são, designadamente as seguintes: --------------------- 

a) Funções inerentes à carreira/categoria de Assistente Operacional 

nas áreas de limpeza urbana, saneamento e, ainda, no âmbito dos 

procedimentos de inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro 

de sepulturas; ------------------------------------------------------ 
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4. Atento o procedimento enunciado no ponto anterior, teve ainda 

lugar a determinação do nível de penosidade e insalubridade (baixo, 

médio, alto) associada às funções inerentes à carreira/categoria de 

Assistente Operacional que preenchem os requisitos de penosidade e 

insalubridade no âmbito dos serviços municipais nos seguintes moldes:  

a) Nível de penosidade e insalubridade baixo - Funções inerentes à 

carreira/categoria de Assistente Operacional nas áreas de limpeza 

urbana; ------------------------------------------------------------ 

b) Nível de penosidade e insalubridade alto - Funções inerentes à 

carreira/categoria de Assistente Operacional na área de saneamento e 

no âmbito dos procedimentos de inumações, exumações, trasladações, 

abertura e aterro de sepulturas; ------------------------------------ 

5. À luz da leitura conjugada das disposições contidas nos n.ºs 1 e 

2 do artigo 24.º da LOE2021, importa salientar que o valor diário a 

abonar, por cada dia de trabalho efetivamente prestado em que o 

trabalhador esteja sujeito às especiais condições ora em análise, é o 

seguinte: ao nível baixo de penosidade e insalubridade corresponde o 

valor de €3,36 e ao nível alto de penosidade e insalubridade 

corresponde o valor de €4,99; --------------------------------------- 

6. Finalmente, e em cumprimento do disposto no n.º 3 e no n.º 4 do 

já referido artigo 24.º da LOE2021, detém o órgão executivo competência 

para, sob proposta financeiramente sustentada do Presidente da Câmara 

Municipal, definir quais são as funções que preenchem os requisitos 

de penosidade e insalubridade, atento o procedimento enunciado nos 

pontos anteriores, sendo certo que anualmente, o empregador público 

deve identificar e justificar no mapa de pessoal os postos de trabalho 

cuja caracterização implica o exercício de funções naquelas condições. 

III – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário, a 

aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------- 

a) Que seja atribuído, com efeitos retroativos a 1 de janeiro do 

corrente ano, o suplemento de penosidade e insalubridade aos 

trabalhadores da carreira/categoria de Assistente Operacional que 

exercem funções nas áreas de limpeza urbana, saneamento e, ainda, no 

âmbito dos procedimentos de inumações, exumações, trasladações, 

abertura e aterro de sepulturas, não cumulável com outra prestação de 

idêntica natureza ou finalidade, independentemente da sua denominação, 

devendo tal identificação e justificação constar do mapa de pessoal; 

b) O valor diário a abonar, por cada dia de trabalho efetivamente 

prestado em que o trabalhador esteja sujeito às especiais condições 

ora em análise, é o seguinte: ao nível baixo de penosidade e 

insalubridade corresponde o valor de €3,36 e ao nível alto de 

penosidade e insalubridade corresponde o valor de €4,99; ------------ 

c) Atento o disposto nas alíneas anteriores, é de considerar a 

atribuição do enunciado suplemento de penosidade e insalubridade nos 

seguintes termos: i) Às funções inerentes à carreira/categoria de 

Assistente Operacional nas áreas de limpeza urbana, abrangendo um 

total de 23 trabalhadores, a atribuição de um nível baixo de penosidade 

e insalubridade correspondente ao valor diário de €3,36; ------------ 

ii) Às funções inerentes à carreira/categoria de Assistente 

Operacional na área de saneamento e no âmbito dos procedimentos de 

inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro de sepulturas, 

abrangendo um total de 15 trabalhadores, sendo certo que 10 exercem 

funções na área de saneamento e 5 no âmbito dos procedimentos de 

inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro de sepulturas, 
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a atribuição de um nível alto de penosidade e insalubridade 

correspondente ao valor diário de €4,99; ---------------------------- 

d) Os dirigentes das respetivas unidades orgânicas, especialmente, 

nas quais se encontram afetos os trabalhadores elencados na alínea a), 

reportam, mensalmente à Unidade de Recursos Humanos, o registo diário 

e individual relativamente à prestação efetiva das enunciadas funções; 

e) Remeter à Divisão de Gestão Financeira, para assegurar o 

respetivo enquadramento orçamental. --------------------------------- 

Chaves, 7 de maio de 2021. ------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. COMUNICAÇÃO DE DESISTENCIA DE OCUPAÇÃO DA BANCA Nº.122 NO MERCADO 

MUNICIPAL CHAVES - REQUERENTE: ARMÉNIO DA PURIFICAÇÃO CASEIRO - 

MORADA: VALONGO DAS MEADAS, CABANELAS - MIRANDELA – 5370 - MIRANDELA 

– INFORMAÇÃO Nº 28/2021, DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 

05/05/2021. -------------------------------------------------------- 

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 Arménio da Purificação Caseiro, contribuinte fiscal n. 

º 168116278, registada nos serviços de expediente geral desta 

Autarquia, sob o n. º 6175, em 29.04.2021, relacionado com a 

desistência de ocupação da banca nº. 122 no mercado Municipal de 

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

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. O titular do direito de ocupação de lugar de venda que dele 

queira desistir deve comunicar o facto por escrito à Câmara Municipal, 

até ao dia 15 do mês anterior àquele em qua pretende que produza 

efeitos, sob pena de ficar responsável pelo pagamento de taxas de 

ocupação referente ao mês seguinte ao da sua desistência. (cf. artigo 

14.º, nº.1 do Regulamento do Mercado Local de Produtores de Chaves). 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. A comunicação consubstancia a desistência de ocupação da banca 

nº. 122 no Mercado Municipal de Chaves., cujo titular atual é Arménio 

da Purificação Caseiro. --------------------------------------------- 

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 29 abril de 2021, pelo que se considera tomar efeito 

a partir do mês de junho; ------------------------------------------- 

(ii) Por consulta do programa de Gestão de Mercados e Feiras do 

Município, encontram liquidadas as taxas mensais devidas pela ocupação 

do lugar, até ao mês de maio, inclusive, pelo que se conclui não 

existirem dívidas em atraso. ---------------------------------------- 
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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 da ocupação da banca nº. 122 no Mercado Municipal de 

Chaves, com efeito a partir do mês de junho 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 da banca nº. 122 

no Mercado Municipal de Chaves, no respetivo programa de gestão de 

Feiras e Mercados. -------------------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 06/05/2021----- 

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 Vereadora Paula Chaves, para que 

a mesma profira despacho no sentido de reconhecer a comunicação de 

desistência da banca nº.122 no mercado municipal, nos termos 

formalizados, com produção de efeitos a partir de junho de 2021. ---- 

3- Caso venha a ser decidido em conformidade com o preconizado, os 

serviços devem promover a notificação do interessado nos termos 

previstos no artigo 114.º do CPA. ----------------------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora responsável do Pelouro Mercados e 

Feiras ------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 07/05/2021 --------–-- 

Concordo com o parecer técnico, proceda-se em conformidade com o 

proposto. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. CANDIDATURA N.º NORTE-06-3928-FEDER-000193- “AQUAE SALUTEM” 

(PROVERE) - NOTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO DA CANDIDATURA E ASSINATURA 

DIGITAL DO TERMO DE ACEITAÇÃO - INFORMAÇÃO Nº22/DDE/2021, DA ARQ. 

JOANA RODRIGUES DE 07.05.2021. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

1.1. A presente informação visa levar ao conhecimento do executivo 
municipal a notificação de aprovação da candidatura do “Aquae 

Salutem”, nos termos do Parecer Global que segue em anexo, bem como 

obter autorização para promover as diligências necessárias à 

assinatura digital do respetivo Termo de Aceitação. ----------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA – DADOS DA CANDIDATURA 

SUBMETIDA ---------------------------------------------------------- 
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2.1. Ao abrigo do Aviso nº NORTE-28-2020-06, o Município de Chaves 
submeteu em 30-11-2020 a candidatura designada por “Aquae Salutem”, a 

qual está inserida na EEC PROVERE AQUANATUR, concretamente na 2ª 

reprogramação aprovada por deliberação da Comissão Diretiva em 12-11-

2020. -------------------------------------------------------------- 

2.2. Após a competente análise e avaliação da referida candidatura, a 
mesma obteve em 23-03-2021 decisão de aprovação condicionada, à 

apresentação da versão definitiva do Projeto de Execução e respetiva 

aprovação do mesmo. -------------------------------------------------  

2.3. Neste seguimento, e após o Município ter remetido em 12-04-2021 
os referidos documentos em falta, a candidatura foi novamente 

submetida à análise e avaliação por parte da Comissão Diretiva, tendo 

obtido, em 14-04-2021, decisão final de aprovação, decisão essa, que 

foi comunicada ao Município de Chaves através de mensagem de correio 

eletrónico rececionada no dia 16-04-2021. --------------------------- 

2.4. Com a referida comunicação, foi juntamente rececionado o Parecer 
Global da mesma, bem como a minuta do Termo de Aceitação do apoio, o 

qual, caso o Senhor Presidente da Câmara concorde com o teor do mesmo, 

deverá ser devolvido à Comissão Diretiva do Norte 2020, no prazo máximo 

de 30 dias úteis a contar da data de notificação da decisão de 

aprovação, ou seja até ao próximo dia 28-05-2021. ------------------- 

2.5. Relembra-se que a operação em causa, visa a criação de uma nova 
valência no Balneário Termal de Chaves, através da conceção de 

ambientes de água aquecida no logradouro exterior, com aproveitamento 

do recurso geotérmico existente, prevendo-se ser um produto inovador 

e de referência no setor, com impactos significativos para a 

dinamização do turismo e do setor termal da região. -----------------  

2.6. As intervenções a realizar subdividem-se em duas grandes áreas 
de caráter distinto: ------------------------------------------------ 

(i) Intervenção no logradouro do balneário existente (intervenção 

elegível) designada por Complexo Hidrodinâmico exterior Aquae Salutem;  

(ii)  Intervenção no interior do Balneário existente (intervenção não 
elegível no PROVERE) designada por Área de Apoio; ------------------- 

2.7. Em termos de investimento, a operação em causa contempla os 
seguintes valores: -------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

3. ANÁLISE AO PARECER GLOBAL, FICHAS DE ANÁLISE DA CANDIDATURA E 

MINUTA DO TERMO DE ACEITAÇÃO ---------------------------------------- 

3.1. Analisado o conteúdo constante no Parecer Global, o qual explana 
as condições do apoio concedido, e analisando a minuta do Termo de 

Aceitação, resultam as seguintes conclusões: 

➢ A candidatura obteve a pontuação final de 4,5 pontos (de um total 

de 5,00 pontos e mínimo de 3,00 pontos para efeitos de seleção da 

candidatura); ------------------------------------------------------ 

➢ A candidatura foi aprovada nos mesmos moldes em que foi 

candidatada, mantendo a repartição global dos valores de investimento 

propostos, a saber: ------------------------------------------------- 
Investimento global: Candidatado Aprovado Variação 

Custo total do investimento 1.349.098,00€ 1.349.098,00€ 0.00 

Despesa elegível 999.980,00€ 999.980,00€ 0.00 

Despesa não elegível 349.118,00€ 349.118,00€ 0.00 

Comparticipação FEDER 849.983,00€ 849.983,00€ 0.00 

Taxa de comparticipação 85% 85% 0.00 

Investimento global:  

Custo total do investimento 1.349.098,00€ 

Despesa elegível 999.980,00€ 

Despesa não elegível 349.118,00€ 

Comparticipação FEDER 849.983,00€ 

Taxa de comparticipação 85% 
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3.2. Face ao exposto, cumpre neste momento decidir sobre a aceitação, 
pelo Município de Chaves, do respetivo cofinanciamento nos moldes em 

que estão apresentados na minuta do Termo de Aceitação e que foram 

resumidamente descritos no quadro anterior. ------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

4.1. Considerando que: --------------------------------------------- 
4.1.1. A concretização do projeto “Aquae Salutem ”reveste grande 

importância para a projeção e notoriedade do território do Alto Tâmega 

como “Território da água”, uma vez que visa a construção de umas 

piscinas exteriores aquecidas no Balneário Termal de Chaves, com 

aproveitamento do recurso geotérmico existente, constituindo um 

produto inovador, que poderá gerar impactos significativos na 

dinamização do turismo e do setor termal da região. ----------------- 

4.1.2. Que a candidatura mereceu aprovação por parte da Comissão 

Diretiva do Norte2020, nos mesmos moldes em que foi formulada; ------ 

4.1.3. De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 21.º do decreto-

Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro14, a aceitação do apoio é feita 

mediante assinatura do Termo de Aceitação ou, submetida 

eletronicamente e autenticada nos termos do artigo 11.º do mesmo 

Diploma legal; ------------------------------------------------------ 

4.1.4. Nos termos do nº 2 do mesmo artigo, a decisão de aprovação 

caduca, caso não seja submetido ou assinado o Termo de Aceitação ou 

outorgado o contrato, no prazo máximo de 30 dias úteis a contar da 

data da notificação da decisão, salvo motivo justificado, não 

imputável ao beneficiário e aceite pela autoridade de gestão. ------ 

4.2. Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente, caso concorde 
com as condições previstas no Termo de Aceitação que segue em anexo, 

que exare despacho para submeter a presente informação/proposta à 

próxima reunião do Executivo Municipal, para haver deliberação no 

seguinte sentido: --------------------------------------------------- 

a) Concordar com o conteúdo do Termo de Aceitação da operação N.º 

NORTE-06-3928-FEDER-000193, designada por “Aquae Salutem”; ---------- 

b) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 

referido Termo de Aceitação, recorrendo a meios digitais, para 

posterior envio, por e-mail, para a Comissão Diretiva do Norte2020, 

em conformidade com as orientações expressas na mensagem de correio 

eletrónico rececionada no dia 16-04-2021 atinente à decisão de 

aprovação final da candidatura. ------------------------------------- 

4.3. Para efeitos de consulta, seguem em anexo os seguintes 

documentos: -------------------------------------------------------- 

➢ Parecer Global da candidatura; -------------------------------- 

➢ Minuta do Termos de Aceitação. -------------------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DE UNIDADE FLEXIVEL DE 3º GRAU DE PLANEAMENTO E 

GESTÃO DE FUNDOS EUROPEUS, ENGº PAULO VALOURA DE 07.05.2021. -------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

                                                           
14 Decreto-Lei que estabelece as regras gerais de aplicação dos 

programas operacionais (PO) e dos programas de desenvolvimento rural 

(PDR) financiados pelos fundos europeus estruturais e de investimento 

(FEEI), compreendendo o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER), o Fundo Social Europeu (FSE), o Fundo de Coesão (FC), o Fundo 

Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), o Fundo Europeu 

dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), para o período de 

programação 2014 -2020. --------------------------------------------- 
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Nesse sentido, propõe-se ao Sr. Presidente da Câmara que, caso concorde 

com o preconizado na mesma, submeta o assunto à próxima reunião de 

Câmara Municipal, tendo em vista: ----------------------------------- 

a)  Concordar com o conteúdo do Termo de Aceitação da operação N.º 

NORTE-06-3928-FEDER-000193, designada por “Aquae Salutem”; ---------- 

b)  Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 

referido Termo de Aceitação, nos termos sugeridos na informação 

técnica. ---------------------------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico ---- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, ARQ. 

RODRIGO MOREIRA DE 07.05.2021 --------------------------------------

A informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ----------------------------------------------- 

Tendo em conta o objetivo da informação, propõe-se ao Senhor 

Presidente que profira despacho no sentido de submeter a 

presente informação/proposta à próxima reunião do Executivo 

Municipal, para haver deliberação no seguinte sentido: ------- 

(i) Aprovar o Termo de Aceitação; ---------------------------- 

(ii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara para proceder à 

outorga do referido Termo de Aceitação. ---------------------- 

À consideração do Senhor Presidente -------------------------- 

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

2021.05.10. --------------------------------------------------------

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. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO “MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE FAUNA E FLORA 

ASSOCIADAS AO SISTEMA ELECTROPRODUTOR DO TÂMEGA – BALDIOS DE ARCOSSÓ” 

– VALIDAÇÃO DE TRABALHOS EXECUTADOS - INFORMAÇÃO Nº24/DDE/2021, DO 

ENGº PAULO VALOURA DE 07.05.2021. ----------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

5. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

5.1. O Protocolo de Cooperação celebrado, em 09 de março de 2021, 
entre o Município de Chaves e a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz 

e Vilarinho das Paranheiras, esta última enquanto entidade gestora dos 

Baldios de Arcossó, visa estabelecer os termos e condições aplicáveis 

à colaboração, entre as partes, no âmbito da aplicação das Medidas 

Compensatórias relativas à Fauna e Flora, estabelecidas no “Sistema 

Electroprodutor do Tâmega”, a executar em terrenos incluídos nos 

Baldios de Arcossó. ------------------------------------------------- 

5.2. Na sequência do estabelecimento desse Protocolo, a Freguesia de 
Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, enquanto 

entidade gestora dos Baldios de Arcossó, desenvolveu os procedimentos 

necessários à contratação dos serviços de empreitada, para a 

realização das ações de plantação aí prevista, tendo as mesmas já sido 

executadas. --------------------------------------------------------  

5.3. Neste contexto, a presente informação visa submeter à apreciação 
do Executivo Municipal, para respetiva análise e deliberação, o “Auto 

de Validação dos Trabalhos Executados”, com vista à subsequente 

instrução dos pedidos de pagamento e transferências dos montantes 

executados, para a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho 

das Paranheiras. ---------------------------------------------------- 
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6. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO ----------------------------------- 

6.1. Na sequência da deliberação do Executivo Municipal, em reunião 
ordinária de 04 de fevereiro de 2021, relacionada com as “Medidas de 

Compensação de Fauna e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do 

Tâmega – Baldios de Arcossó” foi outorgado, em 09 de março de 2021, o 

Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação de Fauna e Flora 

associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – Baldios de Arcossó”, 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz 

e Vilarinho das Paranheiras, esta última enquanto entidade gestora dos 

Baldios de Arcossó. ------------------------------------------------ 

6.2. Já em 20 de abril de 2021, a Freguesia de Vidago, Arcossó, 
Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, após ter executado as ações de 

plantação previstas no âmbito deste Protocolo, veio solicitar ao 

Município de Chaves, através de ofício 2021/12, a transferência nos 

montantes de investimento executados, tendo para os efeitos 

apresentado o Contrato de Empreitada em causa, o Auto de Medição n.º 

1, bem como a respetiva fatura de despesa (FAO 2021/141), conforme 

documentos apresentados em anexo. ----------------------------------- 

6.3. Conforme previsto no referido Protocolo de Cooperação, e por 
forma a dar cumprimento à alínea c), da Cláusula Terceira, que 

estabelece como obrigação do Município de Chaves “Fiscalizar a efetiva 

aplicação da comparticipação financeira à prossecução das Medidas de 

Compensação de Fauna e Flora associadas ao Projeto do Sistema 

Electroprodutor do Tâmega”, os serviços técnicos do Município, 

procederam à verificação dos trabalhos executados, conforme “Auto de 

Validação de Trabalhos Executados”, apresentado em Anexo. ----------- 

6.4. Neste contexto, e tendo sido reconhecido, tecnicamente, a correta 
execução dos trabalhos, entende-se estarem reunidas as condições 

necessárias, para que o Município de Chaves, ao abrigo do “Protocolo 

Parceria Quadro Medidas Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema 

Electroprodutor do Tâmega” proceda à apresentação do Pedido de 

Pagamento da comparticipação financeira prevista, junto da empresa 

Iberdrola Generación S.A.U., num montante de 194.044,90 euros (cento 

e noventa e quatro mil e quarenta e quatro euros e noventa cêntimos), 

e subsequente transferência dos montantes executados, para a entidade 

gestora dos Baldios de Arcossó (Junta de Freguesia de Vidago, Arcossó, 

Selhariz e Vilarinho das Paranheiras). ----------------------------- 

7. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, e atendendo ao facto de ter sido confirmada, 

tecnicamente, a correta execução das ações de plantação, prevista no 

Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação de Fauna e Flora 

associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – Baldios de Arcossó”, 

entende-se propor a homologação do “Auto de Verificação dos Trabalhos 

Executados”, relacionado com a ação “Medidas Compensatórias no âmbito 

do projeto do Sistema Eletroprodutor do Tâmega – Reflorestação do 

Baldio de Arcossó”, executada pela Freguesia de Vidago, Arcossó, 

Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, na qualidade de entidade gestora 

dos Baldios de Arcossó, conforme apresentado em anexo, por forma a 

serem despoletadas as diligências necessárias à apresentação, junto 

da empresa Iberdrola Generación S.A.U., do 1.º Pedido de Pagamento da 

comparticipação financeira prevista, e subsequente transferência dos 

montantes executados, para a entidade gestora dos Baldios de Arcossó 

(Junta de Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras). ------------------------------------------------------ 

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 10.05.2021: ---- 
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A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, para que, caso concorde 

com o preconizado, submeta o assunto a reunião de Câmara Municipal 

para que o órgão executivo delibere no sentido de homologar o “Auto 

de Verificação dos Trabalhos Executados” relacionado com a ação 

“Medidas Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Eletroprodutor 

do Tâmega – Reflorestação do Baldio de Arcossó”, executada pela 

Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, 

na qualidade de entidade gestora dos Baldios de Arcossó, e neste 

contexto sejam despoletadas as diligências necessárias à apresentação, 

junto da empresa Iberdrola Generación S.A.U., do 1.º Pedido de 

Pagamento da comparticipação financeira prevista, e subsequente 

transferência dos montantes executados, para a entidade gestora dos 

Baldios de Arcossó (Junta de Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

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

Caso haja deliberação nos termos preconizados, propõe-se que seja 

adotada a estratégia procedimental prevista na informação técnica.--- 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara ----------------------- 

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

2021.05.10. --------------------------------------------------------

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram quinze horas e quarenta minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 

i Aplicável apenas quando os apoios concedidos sejam superiores a € 50 

000,00, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009. ------- 

 

 

 

 

                                                           


